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ANERKENDELSE 
 
PROGRESS 
 
Denne publikation er støttet af den Europæiske Unions Program for Beskæftigelse 
og Social Solidaritet (PROGRESS) (2007-2013). Programmet er administreret af 
Kommissionens Generalsekretariat for Beskæftigelse, Sociale Anliggender og 
Inklusion. Det blev etableret for at give økonomiske støtte til gennemførelsen af EU’s 
målsætninger indenfor beskæftigelse og sociale anliggender, som fastsat i den 
Sociale Agenda, og som dermed kan bidrage til opnåelse af de strategiske Lissabon 
målsætninger indenfor disse områder. 
 
Det syv-årige program er målrettet alle interessenter, som kan hjælpe med at forme 
udviklingen af passende og effektiv lovgivning og politik indenfor beskæftigelse og 
sociale anliggender på tværs af EU27, EFTA / EØS (Den Europæiske 
Frihandelssammenslutning / Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) og 
EU’s kandidatlande samt potentielle kandidatlande.  
 
Opgaven for PROGRESS er at styrke EU’s bidrag til medlemslandene i deres 
engagement og bestræbelser på at skabe flere og bedre jobs og i deres 
bestræbelser på at bygge mere sammenhængede samfund. Med det formål, vil 
PROGRESS medvirke til at:  
 
• gennemføre analyser og strategisk rådgivning på de områder, som PROGESS 

omfatter 
• overvåge og rapportere om gennemførelsen af EU lovgivning og politikker på 

de områder, som PROGRESS omfatter 
• fremme udvekslingen af politikker, viden og støtte mellem medlemslandene 

vedrørende EU målsætninger og prioriteter 
• formidle synspunkter fra interessenter og samfundet mere bredt 
 
For yderligere information, se: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=da&catId=327.  
 
Indholdet i denne publikation afspejler ikke nødvendigvis holdninger og synspunkter 
hos Europa-Kommissionen. 
 
HÅNDBOGEN 
 
Denne håndbog er produceret af Human European Consultancy (HEC) i samarbejde 
med Migration policy Group (MGP) 
 
Human European Consultancy administrerer og gennemfører projekter for eksterne 
kunder, som fx institutioner under EU og EU’s Agentur for Grundlæggende 
Rettigheder og andre mellemstatslige organisationer eller agenturer. Fokusområder 
er menneskerettigheder, ligebehandling og ikke-diskrimination, udvikling af 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=da&catId=327
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civilsamfundet samt udvikling og gennemførelse af metoder til forbedret resultat 
fokusering, kvalitet og implementeringsovervågning. Konsulentservice omfatter 
undersøgelser og rapportskrivning om relevante temaer og emner i EU’s 
medlemslande og på EU / internationalt niveau, organisering af møder og seminarer 
for specialister og / eller organisering af træningsseminarer. Se: 
http://www.humanconsultancy.com  
 
Migration Policy Group er en uafhængig non-profit organisation engageret i politik og 
lovgivningsmæssig udvikling indenfor mobilitet, ligebehandling og ikke-diskrimination 
ved af facilitere udveksling mellem interessenter fra alle samfundssektorer og 
generere svar på disse udfordringer og muligheder. MPG har udført et stort antal 
undersøgelser, forskning og træning indenfor anti-diskrimination herunder til 
ligebehandlingsorganer, NGO-er, embedsfolk og praktikere. MGP har også 
koordineret en række netværk for eksperter indenfor disse områder. Som 
administrator af den indholdsmæssige del af det Europæiske Netværk for juridiske 
eksperter indenfor ikke-diskrimination har MGP løbende håndteret europæiske anti-
diskriminations lovgivning og nationale tiltag i forhold til at gennemføre EU-retten og 
har administreret de årlige landerapporter, komparative analyser samt tematiske 
rapporter og særlige meddelelser. Se: http://www.migpolgroup.com  
 
Denne håndbog er produceret indenfor rammen af projekt ”Bevidstgørelsesseminarer 
for civilsamfundets organisationer om ikke-diskrimination og ligestilling” 
(VT/2010/007), der har som målsætning at udarbejde træningsmateriale og 
aktiviteter for NGO-er med henblik på at hjælpe dem til en styrket kapacitet til 
håndtering af ikke-diskrimination og ligebehandling. 
 
Hovedformålet med projektet er at styrke civile organisationers indflydelse og 
effektivitet, når det handler om at gennemføre ligebehandlings og ikke-
diskriminationslovgivning og politikker ved at holde nationale bevidsthedsgørende 
seminarer i 32 europæiske lande. 
 
Den generelle del af denne håndbog bygger på erfaringen med det materiale, der 
blev udviklet ved tidligere EU-finansierede projekter  udført af MGP og HEC, nemlig 
Mapping capacity of civil society dealing with anti-discrimination (2004) og Anti-
discrimination and diversity training (2006). Alle træningsmoduler er blevet designet 
indenfor rammen af dette projekt efter en behovs vurdering, som blev udført i februar 
2011 i alle de omfattede lande. 
 
PROJEKTGRUPPEN 
 
Ledelse af projektet: Isabelle Chopin (MGP), Uyen Do (MPG), Ivette Groenendijk 
(HEC), and Marcel Zwamborn (HEC). 
 
Håndbogens forfattere samt vejledere for de nationale teams: Łukasz Bojarski, 
Isabelle Chopin, Barbara Cohen, Uyen Do, Lilla Farkas and Romaniţa Iordache. 

http://www.humanconsultancy.com/
http://www.humanconsultancy.com/
http://www.migpolgroup.com/
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INDLEDNING 
 
Velkommen til uddannelseshåndbogen om diskrimination og ligebehandling! 
 
Denne uddannelseshåndbog er blevet udarbejdet indenfor rammerne af det EU-
finansierede projekt ”Bevidstgørelsesseminarer for civilsamfundets organisationer om 
ikke-diskrimination og ligestilling” - VT/2010/007, der udføres i 32 europæiske lande. 
Disse lande omfatter alle EU-medlemslande bortset fra Luxemborg, Norge samt de 
fire kandidatlande, den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (FYROM), 
Island, Serbien og Tyrkiet og det tiltrædende land Kroatien.1 Det femte kandidatland, 
Montenegro, deltog ikke i projektet. 
 
Projektet er grundlagt af Fællesskabsprogrammet for beskæftigelse og social 
solidaritet – PROGRESS på initiativ fra Europa-Kommissionen. Det gennemføres af 
Human European Consultancy (www.humanconsultancy.com) og Migration Policy 
Group (www.migpolgroup.com) samt lokale partnere i hvert af de 32 lande.  
 
Projektet sigter mod at styrke kapaciteten for de NGO’er, der arbejder med 
diskrimination og ligebehandling ved at udvikle uddannelsesmaterialer og aktiviteter. 
NGO’er spiller en afgørende rolle med hensyn til at sikre, at politikker og lovgivning 
om ligebehandling forstås og håndhæves i praksis. De er vigtige for dels at virke som 
talerør og forsvarere for dem, organisationerne repræsenterer. Dels er de vigtige for 
at øge bevidstheden hos reelle og potentielle diskriminationsofre, der alt for ofte er 
ubevidste om deres rettigheder. Endeligt spiller NGO’erne en vigtig rolle i forhold til at 
øge bevidstheden hos befolkningen generelt.  
 
Hensigten med denne håndbog er, at den skal anvendes af de nationale 
kursusledere, som afholder nationale kursusseminarer, samt at den skal hjælpe 
NGO’er i deres arbejde for at fremme ligebehandling og modvirke diskrimination. 
Deltagerne ved disse nationale seminarer kommer fra en bred vifte af NGO'er og 
foreninger, der arbejder med alle de forskellige diskriminationsgrunde: race og etnisk 
oprindelse (herunder romaerne), religion eller tro, alder, handicap og seksuel 
orientering. Skønt diskriminationsgrunden køn ikke er specifikt omfattet af dette 
uddannelsesprojekt, skal kønsrelaterede aspekter integreres i alle de forskellige 
aktiviteter. 
 
Denne håndbog bygger på erfaringen med det materiale, der blev udviklet ved 
tidligere EU-finansierede projekter så som Mapping capacity of civil society dealing 
with anti-discrimination (VT/2004/45) og Anti-discrimination and diversity training 
(VT/2006/009). Disse projekter inkluderede en kortlægning af NGO’ernes situation 
samt design og implementering af en serie uddannelsesforløb. Formålet med 
uddannelsesforløbne var at styrke NGO’ernes viden, indsigt og generelle kapacitet.   
 
                                                 
1  Liechtenstein og Luxembourg er ikke inkluderet i projektet, da ngo’er i disse lande oplæres på en 

anden måde. Serbien var et potentielt kandidatland ved projektets opstart men blev givet EU 
kandidat-status den 2. marts 2012. 

http://www.humanconsultancy.com/
http://www.migpolgroup.com/
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Dette projekt er en vigtig opfølgning, da det supplerer de tidligere projekter ved at 
sigte specifikt mod at øge NGO’ernes indflydelse og effektivitet i forhold til 
implementering og udvikling af politikker indenfor diskrimination og ligebehandling.   
 
Håndbogen giver en oversigt over EU’s juridiske struktur, herunder de generelle 
principper og retskilder, der er relevante for diskriminationsområdet. Desuden 
præsenteres EU-institutionernes, -organernes og -agenturernes roller. Det gælder 
blandt andet Europa-Parlamentet, Europarådet, Europa-Kommissionen, Den 
Europæiske Unions Domstol (ECJ) og Agenturet for Grundlæggende Rettigheder 
(FRA) der alle har betydning i forhold til at fremme og sikre ikke-diskrimination og 
ligebehandling. Håndbogen beskriver også vigtigheden af NGO’ernes rolle ved 
udvikling og implementering af politikker og lovgivning om ikke-diskrimination og 
ligebehandling.  
 
Under udarbejdelsen af denne håndbog blev der foretaget en vurdering i alle 32 
involverede lande, for at identificere nationale behov og særlige forhold. Som et 
resultat heraf skal de nationale kursusledere oplæres i moduler, der reflekterer de 
nationale behov og den nationale kontekst. Det er særligt følgende emner, som er 
blevet identificeret som behov: 
 
1. Indsamling af oplysninger og udarbejdelse af handlingsplaner 
2. Advokering 
3. Partnerskaber 
4. “Situation testing” 
 
Håndbogen indeholder specifikke afsnit om hvert af disse emner. Afsnittene udgør 
kernen i denne håndbog. 
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1 BAGGRUND: DEN INSTITUTIONELLE OG JURIDISKE STRUKTUR FOR DE 
EUROPÆISKE LIGEBEHANDLINGSREGLER 

 
Mål for uddannelsesforløbet:  
 
• at deltagerne opnår et grundlæggende, opdateret kendskab til EU-reglerne og 

de institutioner, der er relevante på ligebehandlingsområdet;  
• at deltagerne opnår forståelse for diskriminationsbegrebet, som det defineres i 

den aktuelle EU-ret.  
 
1.1 Introduktion til Den Europæiske Union 
 
Den Europæiske Union (EU) omfatter 27 medlemslande, der har overført dele af 
deres suverænitet til EU: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Den Tjekkiske 
Republik, Det Forenede Kongerige, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, 
Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, 
Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tyskland, Ungarn og Østrig. 
 
Kroatien forventes at blive EU’s 28. medlemsland den 1. juli 2013, hvis alle EU-lande 
og Kroatien ratificerer den tiltrædelsestraktat, som blev underskrevet i december 
2011. 
 
De følgende lande har status af officielle EU-kandidatlande: Island, den Tidligere 
Jugoslaviske Republik Makedonien, Serbien, Tyrkiet og Montenegro (som ikke deltog 
i dette projekt).  
 
EU forhandler endvidere med potentielle kandidatlande: Albanien, Bosnien-
Hercegovina og Kosovo (som defineret i De Forenede Nationers Sikkerhedsråds 
resolution 1244). 
 
1.1.1 EU-institutionerne og deres roller i forhold til diskrimination og 

ligebehandling 
 
Fire hovedorganer og et uafhængt agentur er betroet EU’s arbejde med at 
bekæmpe diskrimination og fremme ligebehandling inden for EU:2 
 
EU institutioner: 
A. Europa-Parlamentet (repræsenterer folket i den Europæiske Union)  
B. Rådet for Den Europæiske Union (repræsenterer de nationale regeringer); 

                                                 
2  Bekæmpelse af diskrimination og fremme af ligebehandling udenfor EU udgør en del af EU’s 

udenrigspolitik (CFSP). EU’s højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik (EU’s Udenrigsminister), som udnævnes af Det Europæiske Råd, gennemfører 
udenrigspolitikken - CFSP (artikel 18 TEU) og bistås af EU’s Udenrigstjeneste (EEAS), som blev 
oprettet ved en afgørelse truffet af Rådet den 26. juli 2010, EFT L.201/30 af 3. august 2010, (artikel 
27,3 TEU) Se for EU’s Udenrigstjenestes struktur og retsgrundlag  
http://eeas.europa.eu/background/organisation/index_en.htm.   

http://eeas.europa.eu/background/organisation/index_en.htm
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C. Europa-Kommissionen (repræsenterer og opretholder de fælles EU-interesser); 
D. Den Europæiske Unions Domstol (opretholder reglerne for europæisk 

lovgivning); og 
 
EU agentur 
E. Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (agentur der 

yder assistance og ekspertise til EU-institutionerne og til EU-lande i forhold til 
grundlæggende rettigheder).  
 

A. Europa-Parlamentet 
 
• Parlamentet har tre hovedfunktioner: 

o deler magten til at debattere og vedtage lovgivning med Rådet;  
o forestår den demokratiske overvågning af alle EU-institutionerne og 

især af Kommissionen. Parlamentet har beføjelse til at godkende eller 
forkaste udnævnelsen af alle Europakommissærer og ret til at afsætte 
Kommissionen som helhed; og  

o udøver — sammen med Rådet — myndigheden over EU-budgettet. 
Parlamentet vedtager eller forkaster budgetforslaget i dets helhed i 
fællesskab med Rådet. 

• Europa-Parlamentets månedlige plenarforsamlinger afholdes i Strasbourg 
(Frankrig), hvor Parlamentet har sæde. Udvalgsmøder og alle yderligere 
plenarforsamlinger foregår i Bruxelles (Belgien). Luxembourg er hjemsted for de 
administrative kontorer (Generalsekretariatet). 

• Europa-Parlamentets 736 medlemmer (MEP'er) vælges direkte ved almindeligt 
direkte valg hvert femte år. Enhver EU-borger kan opstille til parlamentsvalg, og 
man kan som EU-borger stemme i ethvert EU-land, som man har bosat sig i. 

• Europa-Parlamentet nedsætter udvalg til at håndtere specifikke sager og 
områder. Der er således et udvalg for beskæftigelse og sociale anliggender, for 
kvinders rettigheder og ligestilling mellem kønnene, for udenrigsanliggender, for 
borgerlige frihedsrettigheder og for retlige indre anliggender. Udvalget for 
Andragender svarer på henvendelser indgivet af private personer, som finder, 
at deres EU-beskyttede rettigheder er blevet krænket.  

 
B. Rådet for Den Europæiske Union 
 
• Rådet er baseret i Bruxelles i Belgien og er det primære beslutningsorgan i 

EU. 
• Rådet har ansvar for at træffe beslutninger og koordinere, eksempelvis: 

o at vedtage EU-lovgivning - i mange tilfælde i samarbejde med Europa-
Parlamentet; 

o at koordinere medlemslandenes brede økonomiske politikker; 
o at definere og implementere de fælles EU-udenrigs- og 

sikkerhedspolitikker. Det sker på baggrund af retningslinjer fremsat af 
Europarådet, som udgøres af de regelmæssige møder mellem stats- og 
regeringsoverhoveder i EU-landene; 
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o at indgå internationale aftaler mellem EU og en eller flere stater eller 
internationale organisationer; 

o at koordinere medlemslandenes indsats overfor kriminalitet samt at 
iværksætte foranstaltninger indenfor samarbejdet mellem 
domstolene og politistyrkerne; og 

o at godkende EU's budget sammen med Europa-Parlamentet. 
• Rådet består af ministre fra medlemslandene. Afhængigt af det pågældende 

punkt på dagsorden, repræsenteres hvert land af den minister, der er ansvarlig 
for det specifikke område. 

• Rådsformandskabet går på skift mellem medlemslandene i seks måneder ad 
gangen. Desuden har Rådet for Udenrigsanliggender, der består af de nationale 
udenrigsministre, en permanent formand - EUs højtstående repræsentant for 
udenrigs-og sikkerhedspolitikken. 

• Rådet for Den Europæiske Union kan udstede forordninger, direktiver, 
beslutninger, fælles aktioner, henstillinger og udtalelser. Rådet kan endvidere 
vedtage konklusioner, erklæringer eller resolutioner.  

• Rådet for Den Europæiske Union må ikke forveksles med Det Europæiske 
Råd, der fastlægger de overordnede politiske retningslinjer og prioriteter for den 
Europæiske Union, og som består af stats- eller regeringsoverhoveder i 
medlemslandene samt formanden for Europa-Kommissionen. Det Europæiske 
Råd blev en af de syv institutioner i EU, da Lissabon-traktaten trådte i kraft i 
december 2009. Formanden for Det Europæiske Råd kaldes EU’s præsident og 
vælges ved kvalificeret flertal for en periode på to et halvt år, med mulighed for 
genvalg en gang. I øjeblikket er Herman Van Rompuy fra Belgien EU’s 
præsident.  

 
C. Europa-kommissionen 
 
• Europa-Kommissionen er EU’s udøvende myndighed baseret i Bruxelles i 

Belgien. 
• Blandt Europa-Kommissionen hovedfunktioner er følgende: 

o at fremsætte forslag til lovgivning, som det herefter er op til Europa-
Parlamentet og Rådet at vedtage 

o at forvalte og gennemføre EU-politikkerne (f.eks. 
diskriminationspolitikken) og budgettet,  
Som "traktaternes vogter", kontrollerer Kommissionen, at alle medlemsstat 
anvender EU-retten korrekt  

• Kommissionen består af en Europa-kommissær fra hvert medlemsland, der 
foreslås af regeringerne, udpeges af Rådet og godkendes af Europa-
Parlamentet for fem år ad gangen. Kommissærerne, der handler upartisk og 
uafhængigt, er hver især ansvarlige for et bestemt politikområde. 

• Generaldirektoratet for Retlige Anliggender består af fire direktorater – civilret, 
strafferet, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab samt, siden januar 
2011, direktoratet for ligestilling. Opgaverne for Generaldirektoratet for Retlige 
Anliggender inkluderer: 
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o at fremme Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder; 

o at koordinere og fremme den politiske udvikling i forhold til at bekæmpe 
diskrimination på grund af køn, race og etnisk oprindelse, religion eller tro, 
alder, handicap eller seksuel orientering.  

o at øge opmærksomheden på ligestilling. At koordinere den politiske 
udvikling i forhold til ikke-diskrimination af etniske minoriteter, særligt i 
forhold til romaerne, 

o at styrke medborgerskab ved at fremme og beskytte borgernes rettigheder 
i hverdagen, og dermed sikre at de drager fuld fordel af den europæiske 
integration og i særdeleshed af retten til fri bevægelighed i den 
Europæiske Union;  

o at udvikle det europæiske retslige område samt at sikre juridisk vished og 
lige muligheder for borgere, forbrugere og virksomheder i forhold til at 
styrke deres rettigheder i og på tværs af nationale grænser; 

o at udvikle en sammenhængende kriminalpolitik for EU baseret på gensidig 
anerkendelse af retslige beslutninger, harmonisere minimumsregler om 
strafferetspleje, såsom ofres rettigheder og rettigheder for personer der er 
anklaget eller mistænkt for forbrydelser, og  

o at indgå i en lukket dialog med EU-institutionerne og de nationale 
parlamenter om udvikling af fornuftige retspolitikker. 

 
D. Den Europæiske Unions Domstol (Domstolen) 
 
• Den europæiske hoveddomstol er baseret i Luxembourg. 
• Domstolen har til opgave at fortolke EU-lovgivningen og sikre at den finder 

anvendelse på samme måde i alle EU’s medlemslande. 
• Den Europæiske Unions Domstol består af én dommer pr. medlemsland. 

Domstolen bliver bistået af otte generaladvokater, der har til opgave at fremføre 
begrundede udtalelser i sager indbragt for Domstolen. Dommerne udnævnes i 
samråd mellem medlemslandenes regeringer for seksårige perioder, der kan 
fornyes.  

• Vigtigste kompetenceområder: 
o præjudicielle afgørelser: Hvis en national domstol er i tvivl om 

fortolkningen af en EU-regel, kan den - og skal den i nogle tilfælde - 
spørge Den Europæiske Domstol til råds. Parterne i retssagen kan bede 
den nationale dommer om at udstede en anmodning om en sådan 
henvisning, eller dommeren kan af sig selv beslutte at henvise sagen. 
Enhver domstol kan foretage en henvisning, men det er kun den nationale 
domstols øverste instans, som er forpligtet til det. Rådgivningen har form 
af en ”præjudiciel afgørelse”, hvor domstolen eksempelvis kan afgøre, om 
den nationale lovgivning i det konkrete tilfælde er i overensstemmelse 
med EU-lovgivningen. Den nationale retsinstans, som svaret er rettet til, 
skal anvende Domstolens fortolkning. Derudover kan dommen være 
vejledende for andre retsinstanser, der behandler tilsvarende problemer; 
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o søgsmål vedrørende manglende overholdelse af fællesskabsretten: 
Kommissionen eller medlemslandene kan indlede søgsmål ved begrundet 
formodning om, at et medlemsland ikke overholder sine forpligtelser i 
henhold til EU-lovgivningen. Efter et indledende retsmøde, hvor det 
pågældende medlemsland, får muligheden for at reagere på indgivne 
klager, kan Kommissionen indgive en sag for Den Europæiske Domstol;   

o øge kompetenceområder for herved at sikre at EU-institutionerne fungerer 
korrekt: appelsager vedrørende retsspørgsmål føres kun mod kendelser 
truffet af Retten i Første Instans, gennemgang af afgørelser fra Retten om 
klager over afgørelser truffet af retten for EU-personalesager, søgsmål om 
annullering af en foranstaltning vedtaget af en institution, et organ, kontor 
eller agentur under Den Europæiske Union og søgsmål vedrørende 
manglende handling ved gennemgang af retmæssigheden ved manglende 
handling i institutioner, organer, kontorer eller instanser under EU. 

• Domstolen kan sættes i plenum, i et storkammer bestående af 13 dommere 
eller i kamre med tre eller fem dommere. Afgørelser træffes ved flertal.  
Der afgives ingen indbyrdes modstridende udtalelser. Afgørelserne 
undertegnes af alle de dommere, der har deltaget i rådslagningen og forkyndes 
ved åbent retsmøde. 

 
E. Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA).  

 
Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) er et 
uafhængigt EU-agentur, der blev oprettet d. 1. marts 2007 med base i Wien i Østrig. 
 
FRA har til opgave at bistå og rådgive EU's og medlemslandenes institutioner og 
myndigheder i spørgsmål om grundlæggende rettigheder, når de gennemfører EU-
retten. 
 
FRA’s hovedopgave er at indsamle og formidle objektive, pålidelige og 
sammenlignelige data om grundlæggende rettigheder i alle EU-landene indenfor EU-
lovgivningens område. 
 
FRA har også til opgave at øge bevidstheden i befolkningerne om grundlæggende 
rettigheder. 
 
FRA har ikke bemyndigelse til at:  
 
• undersøge individuelle klager;  
• træffe afgørelser som regeludstedende myndighed; eller  
• foretage systematisk og permanent overvågning af EU-lande.  
 
FRA’s organisation og arbejdsområder er fastlagt i Rådets forordning 168/2007. 
Agenturet planlægger sin forskning på baggrund af årlige arbejdsprogrammer og 
indenfor de tematiske områder, der er beskrevet i den flerårlige ramme, som dækker 
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fem år. Den aktuelle flerårige ramme dækker perioden 2007-2012 og dækker 
følgende tematiske områder:  
 
(a) Racisme, fremmedhad og relateret intolerance; 
(b) Diskrimination på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 

handicap, alder eller seksuel orientering og diskrimination mod personer der 
tilhører minoriteter samt diskrimination på grund af flere diskriminationsgrunde 
(multiple discrimination) 

(c) Erstatning til ofre; 
(d) Børns rettigheder, herunder beskyttelse af børn; 
(e) Asyl, immigration og integration af indvandrere; 
(f) Visa- og grænsekontrol; 
(g) Unionsborgernes deltagelse i Unionens demokratiske proces; 
(h) Informationssamfund og i særdeleshed respekt for privatlivet samt beskyttelse 

af personlige oplysninger; og 
(i) Adgang til kompetent og uafhængig retfærdighed. 
 
FRA har et tæt samarbejde med andre organer og institutioner og fungerer både på 
nationalt og europæisk niveau. FRA har en særlig samarbejdsaftale med 
Europarådet og samarbejder også med civilsamfundet, bl.a. ved at oprette en 
platform for grundlæggende rettigheder. 
 
FRA dækker EU og de 27 medlemslande. Kandidatlande kan endvidere deltage i 
agenturets arbejde som observatører. Associeringsrådet (der findes for hvert 
kandidatland) fastsætter karakteren, omfanget og udformningen af landenes 
deltagelse i FRA’s arbejde. 
 
Kroatien har deltaget som observatør i FRA siden juli 2010. 
 
Rådet for Den Europæiske Union kan også invitere lande, der har indgået en 
stabiliserings- og associeringsaftale med EU, til at deltage i FRA’s arbejde. 

 
1.1.2 EU-lovgivningens generelle principper og retskilder om diskrimination 

og ligebehandling 
 
EU skal handle inden for rammerne af sine beføjelser som foreskrevet i traktaterne. 
Subsidiaritetsprincippet (nærhedsprincippet) er styrende for lovligheden af den måde, 
EU udøver sin kompetence på. På områder, der ikke falder ind under EU's 
enekompetence (f.eks. hvor kompetencen deles med medlemslandene), kan 
Unionen kun handle, hvis målet ikke i tilstrækkelig høj grad kan nås af 
medlemslandene selv. 
 
I tilfælde af konflikt mellem reglerne har EU-lovgivningen forrang for national ret. EU-
Domstolen har afsagt kendelse om, at EU udgør en ny retsorden. Medlemslandene 
har i denne nye retsorden fået begrænset deres suveræne rettigheder. En national 
domstol er derfor forpligtet til at give EU-reglerne fuld gyldighed, også selv om 
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modstridende national lovgivning herved bliver tilsidesat. Det gælder, hvad enten den 
nationale regel er vedtaget før eller efter den pågældende EU-retsakt.  
 
EU-lovgivningens retskilder kan inddeles i tre kategorier: 
 
• primære retskilder: traktaterne mellem medlemslandene og aftaler med 

tredjelande; 
• sekundære (afledte) retskilder: forordninger, direktiver, beslutninger/afgørelser, 

henstillinger og udtalelser samt de, som ikke er opstillet i artikel 288 i traktaten 
om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TFEU): erklæringer og 
resolutioner;  

• subsidiære retskilder: generelle retsprincipper som er udledt af Domstolens 
retspraksis. 

 
Primære retskilder 
 
De primære retskilder er EU’s overordnede retskilder, som har forrang for alle andre 
kilder. Domstolen er forpligtet til at håndhæve denne forrang på forskellige måder 
f.eks. i annullationssøgsmål (jf. artikel 263 i TEUF) og i præjudicielle sager (jf. artikel 
267 i TEUF).  
 
De primære retskilder er: 
• De grundlæggende traktater om oprettelse af Det Europæiske Kul- og 

Stålfællesskab (EKSF) og Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF) 
(Paris-traktaten af 18. april 1951), Rom-traktaterne - Euratom-traktaten og 
traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (25. marts 
1957)  

• Maastricht-traktaten om Den Europæiske Union (7. februar 1992) og traktaten 
om oprettelse af et fælles Råd og en fælles Kommission for De Europæiske 
Fællesskaber (8. april 1965). 

• De store ændringstraktater i EU: Den Europæiske Fælles akt (17. og 28. 
februar 1986), Amsterdam-traktaten (2. oktober 1997), Nice-traktaten (26. 
februar 2001) og Lissabon-traktaten (af 13. december 2007, og trådt i kraft 1. 
december 2009). 

• Protokollerne der er vedhæftet disse traktater. 
• Tillægstraktaterne om ændring af bestemte områder i de grundlæggende 

traktater.  
• Tiltrædelsestraktaterne for nye medlemmer af EU (1972: Det Forenede 

Kongerige, Irland og Danmark; 1979: Grækenland; 1985: Spanien og Portugal; 
1995: Østrig, Finland og Sverige; 2003: Cypern, Den Tjekkiske Republik, 
Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Ungarn; 2005: 
Bulgarien og Rumænien). 

• Lissabon-traktaten gør Charteret om Grundlæggende Rettigheder juridisk 
bindende. Artikel 6 i EU-traktaten giver endvidere Charteret de samme juridiske 
værdier, som traktaterne har. Ved Domstolens kendelse i sag C-236/09 i marts 
2011, Association Belge des consommateurs Test-Achats and Others der var 
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baseret på direktiv 2004/113/EF, lagde Domstolen betydelig vægt på artikel 21 
og 23 i chartret og fandt, at når kønnet på den forsikrede enkeltperson ses som 
en risikofaktor i forsikringsaftaler, udgør dette en diskrimination.   

• Chartret gælder for alle EU-institutioner og organer, men gælder kun for 
medlemslandene, når de implementerer EU-retten. 

• De Forenede Nationers konvention om rettigheder for personer med handicap 
er den første menneskerettighedskonvention, som EU har forhandlet, 
underskrevet og ratificeret. Konventionen indebærer nye forpligtelser for EU, 
såvel som for alle medlemslandene. Men det nøjagtige omfang af disse nye 
forpligtelser er stadig uafklaret. 

 
PÅ OMRÅDET FOR DISKRIMINATION OG LIGEBEHANDLING ER FØLGENDE 
BESTEMMELSER RELEVANTE: 
KONSOLIDERET UDGAVE AF TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS 
FUNKTIONSMÅDE 
 
Art. 10: Ved udformningen og gennemførelsen af sine politikker og aktiviteter tilstræber 
Unionen at bekæmpe diskrimination forårsaget af køn, race eller etnisk oprindelse, 
religion eller overbevisning, handicap, alder eller seksuel orientering.  
 
Art. 19: (tidligere artikel 13 TEC) 
1. Uden at det berører de øvrige bestemmelser i traktaterne, og inden for rammerne 

af de beføjelser, traktaterne tillægger Unionen, kan Rådet med enstemmighed 
efter en særlig lovgivningsprocedure, og efter at have indhentet godkendelse fra 
Europa-Parlamentet træffe hensigtsmæssige foranstaltninger til at bekæmpe 
diskrimination på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller 
overbevisning, handicap, alder eller seksuel orientering. 

2. Som en fravigelse fra punkt 1 kan Europa-Parlamentet og Rådet i henhold til den 
almindelige lovgivningsprocedure vedtage grundprincipper for EU-
tilskyndelsesforanstaltninger, og dermed se bort fra alle former for harmonisering 
af medlemslandenes love og regulativer for at understøtte de handlinger, som 
medlemslandene foretager for at bidrage til virkeliggørelsen af de mål, der er 
nævnt i punkt 1. 

 
DEN EUROPÆISKE UNIONS CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER 
 
Art. 20: Alle er lige for loven 
 
Art. 21: 
1. Enhver diskrimination der sker på baggrund af årsager som køn, race, farve, 

etnisk eller social oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion eller overbevisning, 
politiske eller andre anskuelser, tilhørsforhold til en national minoritet, 
formueforhold, fødsel, handicap, alder eller seksuel orientering er forbudt.  

2. Inden for rammerne af anvendelsen af traktaterne, og uden at det berører nogen 
af deres særlige bestemmelser er enhver diskrimination på grund af nationalitet 
forbudt. 
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Sekundære retskilder 
 
Artikel 288 i TFEU foreskriver, at de sekundære kilder i EU-retten er: Forordninger 
(bindende i alle enkeltheder og umiddelbart gældende i hvert medlemsland), 
direktiver (bindende for alle medlemslandene  men hvor det overlades til de nationale 
myndigheder at bestemme form og midler for gennemførelsen), beslutninger 
(bindende i alle enkeltheder for dem, den angiver at være rettet til) og henstillinger og 
udtalelser (ikke bindende). 
 
• Forordninger 

o bindende lovgivning; 
o umiddelbart gældende: træder i kraft ved offentliggørelsen i Den 

Europæiske Unions Tidende fra den dato, der er anført i 
forordningsteksten eller, i mangel heraf, fra den tyvende dag efter 
offentliggørelsen; 

o kræver ingen nationale gennemførselsforanstaltninger; 
o kan danne grundlag for individuelle personers søgsmål ved nationale 

domstole; og 
o generel anvendelse – gælder for og i alle medlemslande. 

 
• Direktiver 

o er bindende lovgivning; 
o træder i kraft enten den dato, der er anført i direktivteksten, eller, i mangel 

heraf, på den tyvende dag efter offentliggørelsen i Den Europæiske 
Unions Tidende;  

o kræver nationale gennemførelsesforanstaltninger inden for en vis 
tidsfrist efter vedtagelsen; 

o medlemslandende skal sikre, at de indfører 
gennemførelsesforanstaltningerne før tidsfristens udløb, således at den 
nationale lovgivning afspejler direktivets bestemmelser — denne proces 
kaldes implementering af direktivet; 

o det er den nationale domstols ansvar, at garantere fuldstændig 
gennemførsel af de generelle principper for ikke-diskrimination, som 
nævnt i de relevante direktiver, og dermed tilsidesætte alle former for 
national lovgivning, der kan komme i uoverensstemmelse med EU-
lovgivningen, selv i de tilfælde hvor den foreskrevne periode for 
indarbejdelsen af direktivet endnu ikke er udløbet; 

o når tidsfristen er udløbet, kan direktivet danne grundlag for individuelle 
klagemål ved nationale domstole men kun ved retssager mod staten eller 
parter, der handler på statens vegne, og under forudsætning af, at visse 
betingelser er opfyldt; og 

o medlemslandene kan drages til ansvar for manglende gennemførelse 
eller for en ufuldstændig gennemførelse af direktivet. 

 
• Beslutninger 

o bindende lovgivning; 
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o dog kun bindende for dem, beslutningen er henvendt til, f.eks. en 
virksomhed, der har brudt konkurrencelovgivningen. 

o kan anvendes som retsgrundlag af individuelle personer ved nationale 
domstole 

 
På området for diskrimination og ligebehandling anvendes direktivet som den 
sekundære kilde til EU-lovgivning. Følgende er de vigtigste Rådsdirektiver på 
området:  

• 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af princippet om 
ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse 
(Ligebehandlingsdirektivet); 

• 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser for 
ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv 
(Beskæftigelsesdirektivet). 

Direktiver for ligestilling mellem kønnene:  
• 2004/113/EF af 13. december 2004 om gennemførelse af princippet om 

ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af 
varer og tjenesteydelser; 

• 2006/54/EF af 5. juli 2006 om gennemførelse af princippet om lige muligheder 
for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og 
erhverv. 

 
I 2008 foreslog Kommissionen et direktiv om gennemførelse af princippet om 
ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel 
orientering udenfor beskæftigelsesområdet. Målet var at bringe beskyttelsesniveauet 
for alder, handicap, seksuel orientering og religion eller tro op på samme niveau, som 
er gældende for race og etnisk oprindelse i henhold til direktiv 2000/43/EF. Dette 
direktiv er endnu ikke blevet vedtaget, men Rådet forhandler forsat om forslaget.   
 
Subsidiære retskilder: 
 
Subsidiær retskilder består af uskrevne kilder til europæisk lovgivning, som har retlig 
oprindelse og bruges i tilfælde, hvor en primær og / eller sekundær retskilde ikke kan 
løse et konkret problem.  
 
Domstolen har udviklet en række almindelige retsprincipper, som indbefatter: 
 
• ligestilling/ikke-diskrimination; 
• proportionalitet; 
• retssikkerhed / retsmæssige forventninger / forbud mod reglers tilbagevirkende 

kraft 
• retten til at blive hørt 
 
Domstolen har i sin retspraksis fortolket Rådets direktiv 2000/43/EF 
(Ligebehandlingsdirektivet). Domstolen har også fortolket Rådets direktiv 2000/78/EF 
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(Beskæftigelsesdirektivet) samt Rådets direktiver om gennemførelse af princippet om 
ligebehandling af mænd og kvinder i beskæftigelse og erhverv og adgang til og 
levering af varer og tjenester, navnlig 2004/113/EF og 2006/54/EF.  
 
1.1.3 Manglende implementering af EU-lovgivning 
 
Når et EU-medlemsland, ikke har tilvejebragt en fuldstændig og korrekt 
implementering af et direktiv i national lovgivning inden det tidspunkt, hvor fristen for 
implementeringen udløber, kan en individuel person påberåbe sig bestemmelserne i 
direktivet ved de nationale domstole. Dette er princippet om direktivets “direkte 
virkning”.  
 
I sådanne sager skal en krænket enkeltperson bevise, at den direktiv-bestemmelse, 
som vedkommende har påberåbt sig, er udtryk for et præcist og ubetinget princip, 
der er tilstrækkelig operationelt til at kunne blive anvendt af en national domstol, og 
som derfor kan regulere borgernes retsstilling. Det er herudover den generelle 
antagelse, at princippet om direktivers direkte virkning kun gælder for klager, der er 
rettet mod offentlige organer. 
 
Når der er tale om tvister mellem private personer eller enheder, har direktiver en 
såkaldt "indirekte virkning”. Som nævnt ovenfor, er stater og i særdeleshed 
nationale domstole forpligtet til at gøre alt for at opnå de målsætninger, der er 
skitseret i direktiverne. Princippet om indirekte virkning kræver derfor, at nationale 
domstole fortolker gældende national lovgivning, så den så vidt muligt er i 
overensstemmelse med det direktiv, der skulle have været implementeret.  
 
Det gælder eksempelvis i tilfældet med ligebehandlingsdirektiverne, hvor det er 
Domstolen, som i sidste ende bestemmer betingelserne for direktivernes direkte eller 
indirekte virkning.  
 
Hvis et medlemsland undlader at implementere et direktiv indenfor den tidsramme, 
der er givet, er medlemslandet erstatningsansvarlig for de skader, som en individuel 
person kan lide. Dette kaldes Francovich-skader.3  
 
Medlemslandene skulle rapportere til EU om anvendelsen af 
Ligebehandlingsdirektivet (2000/43/EF) den 19. juli 2005 og om anvendelsen af 
Beskæftigelsesdirektivet (2000/78/EF) den 2. december 2005 samt herefter hvert 
                                                 
3  Francovich og Bonifaci mod Italien (forenede sager C-6/90 og C-9/90), besluttet af EU-Domstolen i 

1991. I Francovich-sagen anførte EU-domstolen tre betingelser, der både er nødvendige og 
tilstrækkelige til at fastslå erstatningsansvar i henhold til dette princip.  De er følgende: 
• Den regel, der er blevet overtrådt, bør indebære, at de individuelle tildeles rettigheder; 
• Indholdet af disse rettigheder skal kunne fastsættes på grundlag af bestemmelserne i det 

pågældende direktiv; og 
• Der skal være en årsagssammenhæng mellem overtrædelsen af statens forpligtelse og de tab, 

som de skadelidte enkeltpersoner lider. 
 Desuden skal den manglende overholdelse af EU-lovgivningen også være tilstrækkelig alvorlig for 

at den enkelte er berettiget til skadeserstatning. 
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femte år. Kommissionen rapporterede om gennemførelsen af 
Ligebehandlingsdirektivet og Beskæftigelsesdirektivet i 2006 og 2008. Samlet set har 
gennemførelsen af direktiverne været anset som positive, og alle medlemslandene 
har nu indarbejdet dem i deres nationale lovgivning. Ikke desto mindre er der stadig 
en række verserende sager om mangelfuld implementering af disse direktiver.  
 
NGO'er bør sikre, at de giver Kommissionen oplysninger, som supplerer og om 
nødvendigt kritiserer og korrigerer de oplysningerne, som de nationale regeringer har 
givet til Kommissionen i henhold til artikel 19 i direktiv 2000/78/EF og artikel 17 i 
direktiv 2000/43/EF. 
 
Anvendt referencemateriale: 
 
Traktaten om den europæiske unions funktionsmåde (TFEU); 
Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder;  
Direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om implementering af princippet om 
ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse (Ligebehandlingsdirektivet); 
og Direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om 
ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (Beskæftigelsesdirektivet). 
 
Yderligere kilder: 
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, Agenturet for Grundlæggende 
Rettigheder: Handbook on European non-discrimination law, 2010.     
 
1.2 Kort introduktion til relevante regelsæt og institutioner under Europarådet 
 
1.2.1 Relevante Europarådsinstitutioner  
 
Europarådet blev oprettet kort efter 2. Verdenskrig med det formål at fremme 
europæisk enighed, beskytte menneskerettighederne samt at lette social og 
økonomisk udvikling. Europarådet har 47 medlemslande, herunder alle EU-
medlemslande og -kandidatlande. Europarådet har etableret flere organer med 
specifikt mandat til at beskytte menneskerettigheder og i særdeleshed minoriteters 
rettigheder, herunder: 
 
a. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) overvåger 

efterlevelsen af Den europæiske Konvention til beskyttelse af 
menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder (EMRK). EMD og 
Den Europæiske Unions Domstol (ECJ) er i en meget dynamisk dialog, hvor de 
to domstole påvirker hinanden og udvikler nye beskyttelsesstandarder. Således 
blev EMD præget af EU-lovgivningen til at identificere indirekte diskrimination, 
træffe beslutning om positive foranstaltninger, omdefinere bevisbyrden og 
anvende statistiske data og socio-juridiske redskaber til at bedømme en mulig 
overtrædelse af artikel 14 om diskrimination, som det var tilfældet ved D.H. and 
Others v. The Czech Republic (2007). Tilsvarende indarbejder ECJ nu oftere og 
oftere menneskerettighedsbegreber, som menneskelig værdighed i sine 



 

19 
 

Bevidstgørelsesseminarer for civilsamfundets organisationer om ikke-diskrimination og ligestilling 
 

afgørelser, eksempelvis i P. v. S. and Cornwall County Council. Det bør 
bemærkes, at EMD er i stand til at pådømme diskriminationssager på områder, 
der falder udenfor EU-direktivernes rækkevidde, men indenfor 
menneskerettighedsområdet, garanteret af EMRK artikel 14 eller protokol 12. 

b. Europarådets kommissær for menneskerettigheder har mandat til at fremme 
en effektiv overholdelse af menneskerettighederne og bistå medlemslandene i 
implementeringen af Europarådets menneskerettighedsstandarder, identificere 
eventuelle mangler i medlemslandenes lovgivning og praksis vedrørende 
menneskerettigheder, samt give rådgivning og oplysninger om beskyttelse af 
menneskerettigheder i hele regionen;  

c. Den Europæiske Komité for Sociale Rettigheder overvåger overholdelsen af 
den Europæiske Socialpagt, 1988-tillægsprotokollen og den reviderede 
Europæiske Socialpagt; 

d. Rammekonventionen for Beskyttelse af Nationale Mindretal (FCNM) 
overvåger implementeringen af beskyttelse af nationale mindretal; og 

e. Den Europæiske Kommission mod Racisme og Intolerance (ECRI) er 
Europarådets uafhængige overvågningsorgan, der er specialiseret i 
bekæmpelse af racisme, racediskrimination, fremmedhad, antisemitisme og 
intolerance. 

 
1.2.2 Relevante bestemmelser  
 
− Den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og 

grundlæggende frihedsrettigheder (EMRK) 
 
EMRK artikel 14 beskytter mod diskrimination i nydelsen af de rettigheder, der er 
omfattet af konventionen.4  

 
− Protokol nr. 12 til konventionen,5 der trådte i kraft den 1. april 2005, indførte et 

generelt forbud mod diskrimination. Ud af de 32 lande, der er involveret i dette 
projekt, har Kroatien, Cypern, Finland, Holland, Rumænien, Serbien, Slovenien, 
Spanien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien i maj 2011 
ratificeret protokol nr.12. 

 
En person kan henvende sig til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i 
Strasbourg (EMD), hvis sagen vedrører forhold omfattet af EMRK og de tilhørende 
valgfrie protokoller, når alle effektive nationale retsmidler er udtømt. En klage over 
                                                 
4  EMRK art. 14: Nydelsen af de rettigheder og friheder, som nævnes i denne konvention, skal sikres 

uden forskel forårsaget af køn, race, farve, sprog, religion, politisk eller anden anskuelse, national 
eller social oprindelse, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel eller anden 
status. 

5  Protokol nr. 12 i EMRK trådte i kraft den 1. april 2005, og til marts 2011 har den haft 18 
ratifikationer og 19 underskrifter, der endnu ikke er efterfulgt af ratifikationer. Art.1: Nydelsen af en 
rettighed fastsat ved lov skal sikres uden forskel på grund af køn, race, farve, sprog, religion, 
politisk eller anden anskuelse, national eller social oprindelse, tilhørsforhold til et nationalt 
mindretal, formueforhold, fødsel eller anden status. Ingen må af nogen som helst årsag, 
eksempelvis som de der er nævnt i punkt 1, diskrimineres af nogen offentlig myndigheder. 
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diskrimination kan ske i henhold til artikel 14 i konventionen, forudsat at en af 
konventionens øvrige artikler også påberåbes, eller, hvis landet har ratificeret 
protokol 12, i henhold til denne protokols generelle diskriminationsforbud. 
 
- Den reviderede Europæiske Socialpagt 
 
Europarådets europæiske socialpagt indeholder også generelle bestemmelser om 
ikke-diskrimination (artikel E) samt specifikke bestemmelser om rettighederne for 
forskellige, potentielt sårbare grupper: børn og unge, kvinder, personer med 
handicap, migrantarbejdere og ældre. 
 
Kollektive klager kan indsendes til Den Europæiske Komité for Sociale Rettigheder, 
hvis det pågældende medlemsland har accepteret den kollektive klageprocedure i 
Den europæiske Socialpagt. Af de 32 lande, der er involveret i dette projekt, har 
følgende medlemslande accepteret den kollektive klageprocedure: Belgien, 
Bulgarien, Kroatien, Cypern, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, 
Nederlandene, Norge, Portugal, Slovenien, Sverige og Den Tidligere Jugoslaviske 
Republik Makedonien. Kun Finland har accepteret nationale NGO'ers ret til at indgive 
klager under den kollektive klageprocedure i Den europæiske Socialpagt. 
 
Referencemateriale anvendt til dette afsnit: 
 
Den europæiske Konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder (Den Europæiske Menneskerettighedskonvention 
- EMRK) og dens valgfrie protokoller; 
Uddrag af undersøgelser af de rådgivende udtalelser, der er udarbejdet af Det 
Rådgivende Udvalg for rammekonventionen om beskyttelse af nationale mindretal; 
Uddrag af landerapporter udarbejdet af Den Europæiske Kommission imod Racisme 
og Intolerance eller af Den Europæiske Komité for Sociale rettigheder.  
Faktablade produceret af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol vedrørende: 
homoseksualitet, racediskrimination, mental sundhed, romaer og omrejsende og 
transseksuelles rettigheder;6 og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, 
Agenturet for Grundlæggende rettigheder: Handbook on European non-
discrimination law, 2010. 
 
1.3 Kort introduktion til relevante regelsæt og institutioner under FN  
 
Inden for FN findes et omfattende system til beskyttelse af menneskerettigheder, 
herunder retten til ligebehandling: 
 
- Den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR) 

hvis håndhævelse overvåges af Menneskerettighedskomiteen (HRC);7 
                                                 
6  Faktablade kan hentes på: 

http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Press/Information+sheets/Factsheets/.  
7  ICCPR, art. 26: Alle mennesker er lige for loven og har uden forskelsbehandling af nogen art lige 

ret til lovens beskyttelse. I denne henseende skal loven forbyde enhver forskelsbehandling og sikre 

http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Press/Information+sheets/Factsheets/
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- Den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder 
(ICESCR) hvis håndhævelse overvåges af Udvalget for økonomiske, sociale og 
kulturelle rettigheder (CESCR);8 

- Den internationale konvention om afskaffelse af alle former for 
racediskrimination (ICERD) hvis håndhævelse overvåges af Komiteen for 
afskaffelse af alle former for racediskrimination (CERD);9  

- Konventionen for afskaffelse af enhver form for diskrimination mod kvinder hvis 
håndhævelse overvåges af Komiteen for afskaffelse af diskrimination mod 
kvinder (CEDAW);10 

- Konventionen om barnets rettigheder hvis håndhævelse overvåges af Komiteen 
for barnets rettigheder (CRC);11 og 

- Konventionen om rettigheder for personer med handicap hvis håndhævelse 
overvåges af Komiteen om rettigheder for personer med handicap (CRPD).12  

                                                                                                                                                         
alle ligelig og effektiv beskyttelse imod diskrimination af nogen art, herunder race, farve, køn, 
sprog, religion, politisk eller anden anskuelse, national eller social oprindelse, formueforhold, fødsel 
eller anden status. 

8  ICESCR, Art. 2 2. De deltagende lande i denne konvention forpligter sig til at garantere, at de 
rettigheder, der er formuleret i denne konvention, vil blive anvendt uden diskrimination af nogen art 
med hensyn til race, farve, køn, sprog, religion, politisk eller anden overbevisning, national eller 
social oprindelse, ejendom, fødsel eller anden status. 

9  ICERD, art. 1 1. I denne konvention betyder udtrykket "racediskrimination" enhver forskel, 
udelukkelse, begrænsning eller fortrinsstilling på grundlag af race, farve, afstamning eller national 
eller etnisk oprindelse, som har til formål eller virkning at ophæve eller svække anerkendelse, 
nydelse eller udøvelse på lige fod af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på 
det politiske, økonomiske, sociale, kulturelle eller ethvert andet område af samfundslivet. 

10  CEDAW, art. 1. Ved anvendelse af denne konvention betyder udtrykket "diskrimination imod 
kvinder" enhver sondring, udelukkelse eller begrænsning på grundlag af køn, som har den virkning 
eller formål at svække eller ophæve anerkendelse, nydelse eller udøvelse foretaget af kvinder, 
uanset deres ægteskabelige status, på grundlag af ligestilling mellem mænd og kvinder, af 
menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på det politiske, økonomiske, sociale, 
kulturelle, civile eller ethvert andet område. 

11  CRC, art. 2,1: Deltagerlandene skal respektere og sikre de rettigheder, der er indeholdt i denne 
konvention for ethvert barn indenfor deres retskreds, uden diskrimination af nogen art og uden 
hensyn til barnets eller dettes forældres eller værges race, hudfarve, køn, sprog, religion, politisk 
eller anden anskuelse, nationalitet, etnisk eller social oprindelse, formueforhold, handicap, fødsel 
eller anden samfundsmæssig status. 2. Deltagerlandene skal træffe alle passende forholdsregler 
for at sikre, at barnet beskyttes mod alle former for diskrimination eller straf på grund af den status, 
de aktiviteter eller udtrykte anskuelser som barnets forældre, værger eller familiemedlemmer har.  

12  CRPD, art. 2. "Diskrimination på grund af handicap" betyder enhver skelnen, udelukkelse eller 
begrænsning på grund af handicap, som har til formål eller hvis virkning er at svække eller ophæve 
anerkendelse, nydelse eller udøvelse på lige fod med andre af alle menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder på det politiske, økonomiske, sociale, kulturelle, civile eller 
ethvert andet område.  Det omfatter alle former for diskrimination, herunder nægtelse af rimelig 
indkvartering; 
Se også art. 3 og 5.1. Deltagerlandene anerkender, at alle personer er lige for loven og har uden 
diskrimination af nogen art lige ret til beskyttelse og til at drage samme nytte af loven.  
2. Deltagerlandene skal forbyde enhver diskrimination på baggrund af handicap og sikre personer 
med handicap lige og effektiv retlig beskyttelse mod diskrimination på alle måder. 3. For at fremme 
lighed og afskaffe diskrimination skal deltagerlandene tage alle passende skridt for at sikre, at en 
rimelig bolig tilbydes. 4. Specifikke foranstaltninger, der er nødvendige for at fremskynde eller opnå 
reel lighed for personer med handicap skal ikke betragtes som diskrimination i henhold til denne 
konvention. 
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Hvis et land har tiltrådt den første valgfrie protokol til den internationale konvention 
om borgerlige og politiske rettigheder, eller har accepteret retten til individuel 
klageadgang i henhold til konventionen om afskaffelse af alle former for 
racediskrimination, konventionen om afskaffelse af diskrimination mod kvinder, eller 
konventionen om rettigheder for personer med handicap, kan individuelle klager 
fremsættes til de relevante komiteer. 
 
NGO’er kan også være med til at sikre ligebehandling ved hjælp af alternative 
rapporter, notater og redegørelser. NGO’er kan advare de komiteer, der undersøger 
staternes periodiske rapporter under ICCPR, ICERD, CEDAW, CRC og CRPD for 
tilfælde af diskrimination eller for mangel på staternes efterlevelse af forpligtelsen til 
at sikre ligebehandling.  
 
I 2006 etablerede FN’s menneskerettighedsråd den Universelle Periodiske 
Bedømmelse (UPR), som er en unik proces, der involverer en gennemgang af 
menneskerettighedssituationen i alle 192 FN-medlemslande en gang hvert fjerde år. 
FN Generalforsamlingsresolution 60/251 gav Rådet mandat til, "At foretage en 
universel periodisk gennemgang, baseret på objektive og pålidelige oplysninger om 
hvert lands opfyldelse af sine forpligtelser på menneskerettighedsområdet på en 
måde, der sikrer generel dækning og ligebehandling i alle medlemslande”.  
 
Inden for rammerne af UPR, spiller NGO'erne en vigtig rolle. Det gælder både i 
forhold til at deltage i debatten på nationalt plan og i forberedelsen af de nationale 
rapporter. Men det gælder også i forhold til at indsende oplysninger, der kan tages i 
betragtning under gennemgangen. NGO’er kan også tilskynde til, at 
menneskerettighedsvenlige regeringer fremsætter særlige problemstillinger ved 
gennemgangen. Der kan blive henvist til de oplysninger, som NGO’er giver, af 
ethvert af de lande, der deltager i den interaktive diskussion af den nationale rapport. 
NGO'er kan også deltage i UPR-arbejdsgruppesessioner og kan komme med 
udtalelser på samlingen for det ordinære menneskerettighedsråd, hvor resultatet af 
de forskellige landegennemgange bliver behandlet. 
 
Materialer anvendt til dette afsnit: 
 
Uddrag af de relevante dele af behandlingen af de nationale periodiske rapporter til 
CEDAW, ICERD, CRC og HRC udvalg. 
 
Højkommissæren for Menneskerettigheders kontor, Tekniske retningslinjer for accept 
af interessenter; og  
 
FIDH delegation til FN, The Universal Periodic Review handbook (2009). 
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2 BAGGRUND: EU’s LIGEBEHANDLINGSREGLER  
 
Det erklærede formål med Ligebehandlingsdirektivet (2000/43/EF) og 
Beskæftigelsesdirektivet (2000/78/EF) er at "fastlægge en ramme for bekæmpelse af 
diskrimination på baggrund af [race eller etnisk oprindelse], [handicap, religion eller 
tro, alder eller seksuel orientering] med det formål at effektuere princippet om 
ligebehandling i medlemslandene”. Direktiverne om ligebehandling af mænd og 
kvinder (2006/54/EF - det omarbejdede direktiv - beskæftigelse og erhverv; 
2004/113/EF - adgang til og levering af varer og tjenester) har mere eller mindre det 
samme formål. Tilsammen foreskriver EU's ikke-diskriminationsdirektiver følgende: 
 
• indarbejdning af en minimumsstandard til beskyttelse mod diskrimination i den 

nationale lovgivning; og  
• minimumsforpligtelser for medlemslandene til at indføre bestemmelser og 

mekanismer til implementering og håndhævelse af sådanne love, og at fremme 
ligebehandling. 

 
Nedenfor ses en sammenfatning af de vigtigste bestemmelser i 
Ligebehandlingsdirektivet og Beskæftigelsesdirektivet. Denne korte opsummering 
bør ikke betragtes som en endelig redegørelse for reglerne. Selvom der er gjort 
bestræbelser på at være korrekte, ændrer diskriminationsreglerne sig konstant. 
Hensigten med opsummeringen er at tjene som baggrund for de forskellige 
hovedafsnit i denne håndbog. 
 
2.1 Definitioner på diskrimination 
 
Både Ligebehandlings- og Beskæftigelsesdirektivet (artikel 2) forbyder direkte og 
indirekte diskrimination på baggrund af race eller etnisk oprindelse (direktiv 
2000/43/EF) og handicap, religion eller tro, alder og seksuel orientering (direktiv 
2000/78/EF), hvilket i denne del af vejledningen samlet er benævnt som 
diskriminationsgrundene.  
 
2.1.1 Direkte diskrimination  
 
Direkte diskrimination (artikel 2 (2) (a)) opstår, når en person (B) behandles 
ringere end en anden person (C), er blevet eller ville være blevet behandlet i en 
lignende situation på baggrund af en af diskriminationsgrundene.  
 
• Bortset fra når det handler om alder, kan direkte diskrimination ikke legitimeres; 
• Den diskriminerendes (A) motiv eller hensigt er irrelevant. Spørgsmålet er, om 

B er blevet ringere behandlet; 
• "Ringere behandling” kan inkludere afslag, afvisning, udelukkelse, tilbud om 

mindre favorable vilkår og betingelser, eller en dårligere service, nægtelse af et 
valg eller en mulighed; 

• For at fastslå direkte diskrimination er det nødvendigt at identificere en faktisk 
eller en hypotetisk person (C), hvis relevante omstændigheder er de samme 
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eller næsten de samme, men som bliver, er blevet eller ville være blevet 
behandlet mere fordelagtigt end B; 

• Det er ikke nødvendigt, at den person (B), der behandles mindre favorabelt rent 
faktisk er omfattet af en af diskriminationsgrundene.  Uanset om B har et 
handicap eller ej, kan B blive opfattet, som en person med handicap og kan 
derfor være udsat for direkte diskrimination. B kan også blive forbundet med en 
anden nærtstående person, som er omfattet af en af diskriminationsgrundene 
og blive ringere behandlet på den baggrund. Dette betegnes også som 
diskrimination (diskrimination på grund af tilknytning);13   

• Hvis man på nogen måde gennem annoncering giver udtryk for, at man vil stille 
bestemte personer omfattet af diskriminationsgrundene ringere end andre, er 
det udtryk for direkte diskrimination.14 

 
2.1.2 Indirekte diskrimination  
 
Indirekte diskrimination (artikel 2 (2) (b) opstår, når en tilsyneladende neutral 
bestemmelse, betingelse eller praksis vil stille personer med en bestemt race eller 
etnisk oprindelse, en bestemt religion eller tro, et bestemt handicap, personer som 
tilhører en bestemt aldersgruppe eller har en bestemt seksualitet, særlig 
ufordelagtigt i forhold til andre personer, medmindre den bestemmelse, betingelse 
eller praksis, der er tale om, objektivt kan begrundes. For at være objektivt 
begrundet skal bestemmelsen, betingelsen eller den pågældende praksis have 
et legitimt formål og skal udgøre et hensigtsmæssigt og nødvendigt middel til at nå 
dette mål (proportionalitetstest).  
 
• Bestemmelsen, betingelsen eller den pågældende praksis skal fremstå som 

'neutral' i forhold til alle diskriminationsgrundene (for eksempel det at være over 
en vis højde eller at have boet i området i mere end to år). 

• Bestemmelsen, betingelsen eller den pågældende praksis kan være et formelt 
krav, såsom et krav til en jobansøgning eller til en ansøgning om optagelse på 
en skole eller et universitet. Det kan være en aftalt procedure, såsom kriterier 
ved fravælgelse af overflødige personer og det kan være en uformel regel eller 
praksis, såsom rekruttering via netværk; 

• I visse tilfælde er ulempen indlysende og indiskutabel, eksempelvis vil et 
påklædningsreglement, der forbyder hovedbeklædning være en ulempe for 
muslimske kvinder og sikh-mænd, og et krav om at have fem års 
erhvervserfaring vil være en ulempe for unge ansøgere; 

• I andre tilfælde kan det være nødvendigt at indsamle visse data for at bevise en 
ulempe. Hvis man eksempelvis vil bevise, at valg af deltidsansatte som mest 
overflødige personer vil være en ulempe for kvindelige ansatte, afhænger det af 
beviser for, at uforholdsmæssigt flere kvinder end mænd arbejder på deltid, og 
ikke færre mænd end kvinder arbejder på fuldtid; og 

                                                 
13  Coleman v Attridge Law and Steve Law  Case C-303/06, 17. juli 2008.  
14  Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding v Firma Feryn NV Case C-54/07, 

10. juli 2008. 
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• Det er en konkret vurdering, om en bestemmelse, betingelse eller praksis er 
objektivt begrundet.   
 
Den proportionalitetstest15 som direktiverne kræver, skal i alle tilfælde 
anvendes. Det betyder, at der skal foretages en vurdering af, hvorvidt den 
diskriminerende bestemmelse, betingelse eller praksis udgør et 
hensigtsmæssigt og nødvendigt middel for at nå et legitimt formål. Eksempelvis 
kan et jobkrav om at have haft kørekort i mindst tre år, sandsynligvis være en 
stor ulempe for personer med visse handicap, og i nogle samfund, for kvinder. 
Hvis det er et job som fuldtidschauffør kan kravet objektivt begrundes og er 
også et hensigtsmæssigt krav. Hvis jobbet kun lejlighedsvis indebærer kørsel, 
for eksempel for at foretage inspektioner eller for at deltage i møder i en anden 
by, er det muligt, at kravet om at ansøgeren er i besiddelse af et kørekort, har et 
legitimt formål (for at personen kan være til stede på forskellige steder). Men 
det er muligvis ikke passende og nødvendigt. Andre mindre diskriminerende 
foranstaltninger kunne i stedet være til rådighed for arbejdsgiveren uden at det 
betyder større byrde for denne.  
 

2.1.3 Chikane 
 
Chikane er i medfør af direktiverne (artikel 2) (3) ulovlig diskrimination. Der er tale 
om chikane, når en uønsket optræden i relation til en af diskriminationsgrundene i 
artikel 1 finder sted med det formål eller den virkning at krænke en persons 
værdighed og skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller 
ubehageligt klima.  
 
• Ved afgørelsen af, om chikane har fundet sted, er det ikke en forudsætning, at 

der kan identificeres en sammenlignelig person; 
• “Uønsket" betyder grundlæggende det samme som "uvelkommen" eller 

"ubuden”; 
• Uønsket adfærd kan omfatte enhver form for adfærd, herunder talte eller 

skrevne ord eller misbrug, billeder, graffiti, fysiske fagter, ansigtsudtryk, mimik, 
vittigheder, drengestreger eller fysisk kontakt; 

• En enkelt hændelse, der er tilstrækkelig alvorlig, kan være udtryk for chikane;  
• Adfærden vil blive relateret til en af diskriminationsgrundene, hvis personen, der 

føler sig krænket, kan relateres til en sådan, eller hvis der er nogen som helst 
forbindelse til diskriminationsgrundene. Personen der føler sig krænket, kan 
blive chikaneret, fordi vedkommende fejlagtigt opfattes som værende en 
person, som årsagerne til beskyttelse gælder for, eller fordi vedkommende er 
tilknyttet én, for hvem sådan en årsag gælder - det kan være et familiemedlem 
eller en ven, eller fordi personen, der føler sig krænket, er kendt for at støtte folk 
omfattet af diskriminationsgrundene;   

                                                 
15  R –v Secretary of State for Employment ex p. Seymour Smith U Anor. C-167/97 [1999]; Bilka-

Kaufhaus GmbH v Karin Weber von Hartz Case 170/84 [1986]. 
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• Hvis en person udøver den uønskede adfærd med det formål at krænke en 
andens persons værdighed og skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, 
ydmygende eller ubehageligt klima, så anses det for at være chikane, uanset 
adfærdens reelle virkning på personen; og 

• Selv hvis en person ikke har til hensigt at chikanere vil det blive anset for 
chikane, hvis adfærden har den virkning. Ved afgørelsen af om en adfærd har 
en sådan chikanerende virkning, er en domstol tilbøjelig til at tage den 
chikanerede persons opfattelse og andre relevante omstændigheder i 
betragtning. 
 

2.1.4 Instruktion om at diskriminere  
 
Instruktion om at diskrimininere på grund af en af diskriminationsgrundene er ifølge 
direktiverne (artikel 2 (4)) udtryk for ulovlig diskrimination.  
 
• En instruktion om at afvise eller udelukke en person på grund af en bestemt 

diskriminationsgrund er udtryk for direkte diskrimination. En instruktion om at 
lægge vægt på et bestemt kriterium, som vil stille personer omfattet af en af 
diskriminationsgrundene dårligere, er udtryk for indirekte diskrimination; 

• En instruktion kan gives af en person i en organisation til en anden person i 
organisationen, eller af en organisation til en anden organisation, hvor 
sidstnævnte normalt forventes at rette sig efter anvisninger fra de førstnævnte. 
Det kan fx være en arbejdsgiver, der giver et rekrutteringsbureau besked om 
ikke at henvise personer med en bestemt etnisk baggrund. 

• Hvis personen/organisationen, som instruksen gives til, indvilliger i at udføre 
den diskriminerende instruktion, foretager vedkommende sandsynligvis en 
diskriminerende handling; og  

• Hvis personen nægter at udføre instruktionen, og som en konsekvens udsættes 
for mindre gunstig behandling, har vedkommende et muligt retskrav om direkte 
diskrimination på grundlag af den diskriminationsgrund, der gav anledning den 
diskriminerende instruktion.  

 
2.1.5 Repressalier 
 
Direktiverne (2000/43/EF art. 9 og 2000/78/EF art. 11) kræver, at de nationale love 
beskytter enkeltpersoner mod ufordelagtig behandling eller ufordelagtige følger som 
reaktion på, at sådanne enkeltpersoner har fremsat eller støttet en klage over 
diskrimination. For at efterleve dette krav har mange medlemslande forbudt 
repressalier på linje med forbuddet mod diskrimination.  
 
• Det at klage over ulovlig diskrimination eller at støtte søgsmål vedrørende 

diskrimination bliver ofte refereret til som en ”beskyttet handling”; 
• Den beskyttende handling kan være foretaget af en hvilken som helst person. 

Beskyttelsen er ikke begrænset til kun at omfattet personer, der klager eller 
lægger sag an. Den omfatter også personer, der er villige til at vidne til fordel for 
eller støtte offerets sag i retten. 
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• Repressalier kan udøvres af en hvilken som helst person. Det er ikke kun 
arbejdsgiveren eller serviceudbyderen som der fx er klaget over, det kan også 
være en potentiel fremtidig arbejdsgiver;  

• Det er ikke en forudsætning, at der kan identificeres en sammenlignelig person 
for at kunne bevise, at en person er blevet udsat for ufordelagtig behandling 
som konsekvens af en klage; og 

• Repressalier kan opstå, når forholdet, som klagen refererer til, er afsluttet. Det 
kan eksempelvis være tilfældet, hvor en person bliver nægtet en reference af 
den tidligere arbejdsgiver, eller ikke ansættes af en ny arbejdsgiver, fordi 
vedkommende har klaget over diskrimination i en tidligere stilling.16  

 
Hvis medlemslandene ikke har forbudt repressalier på linje med ulovlig diskrimination 
som en slags forbudt adfærd, bør de have indarbejdet andre metoder i deres 
nationale love og procedurer, der sikrer den nødvendige beskyttelse. 
 
2.2 Direktivernes materielle anvendelsesområde 
 
Beskæftigelsesdirektivet (2000/78/EF) artikel 3 forbyder diskrimination på 
beskæftigelsesområdet, herunder følgende områder:  
 
• adgang til lønnet beskæftigelse, udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed   
• adgang til erhvervsmæssig vejledning og erhvervsuddannelse;  
• ansættelses- og arbejdsvilkår, herunder afskedigelse og løn; og 
• medlemskab af og aktiv deltagelse i arbejdstager-, arbejdsgiver- og 

erhvervsorganisationer. 
 
Ligebehandlingsdirektivet (2000/43/EF) artikel 3 har et meget større 
anvendelsesområde, men gælder kun diskrimination på grund af race og etnisk 
oprindelse: 
 
• adgang til lønnet beskæftigelse, udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed;  
• adgang til erhvervsmæssig vejledning og erhvervsuddannelse; 
• ansættelses- og arbejdsvilkår, herunder afskedigelse og løn; og 
• medlemskab af og aktiv deltagelse i arbejdstager-, arbejdsgiver- og 

erhvervsorganisationer; 
• uddannelse; 
• social beskyttelse, herunder social sikring og sundhedspleje; 
• sociale goder; og 
• adgang til og levering af varer og tjenesteydelser, der er tilgængelige for 

offentligheden, herunder bolig. 
 

 

                                                 
16  Coote v Granada  Case C-185/1997, 22. september 1998. 
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2.3 Direktivernes personelle anvendelsesområde 
 
Direktiverne forbyder diskrimination foretaget af fysiske eller juridiske personer i den 
offentlige og private sektor. Det betyder, at en enkeltperson, som ejer en virksomhed 
har den samme pligt til ikke at diskriminere, som en stor privat virksomhed, en 
kommune eller en statslig myndighed.   
 
Direktiverne beskytter enkeltpersoner - fysiske personer - mod diskrimination. Hertil 
kommer, at Ligebehandlingsdirektivet (2000/43/EF) i nr. 16 i de indledende 
betragtninger preamblem henstiller til, at medlemsstaterne, hvor det er 
hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med deres nationale traditioner og praksis, 
drager omsorg for beskyttelse af juridiske personer, når de diskrimineres på grund af 
deres medlemmers race eller etniske oprindelse. 
 
Nationalitet 
 
Direktiverne beskytter enhver person i et medlemsland mod diskrimination på grund 
af diskriminationsgrundene, uanset den pågældende persons nationalitet. 
Således vil en ukrainsk eller kinesisk statsborger, der diskrimineres i Ungarn være 
beskyttet i henhold til direktiverne på samme måde som en ungarsk statsborger i 
Ungarn.   
 
Direktiverne (artikel 3 (2)) udelukker, at man er beskyttet mod diskrimination på grund 
af nationalitet i relation til immigrationskontrol. I de fleste medlemslandes 
immigrationslovgivning er nationalitet en beskyttet diskriminationsgrund. Det faktum, 
at nationalitet ikke er omfattet af direktiverne, giver medlemslandene mulighed for at 
anvende undtagelser, der relaterer til nationalitet, som ikke kunne anvendes i forhold 
til de årsager, der er beskyttet i henhold til direktiverne. Til forskel fra ikke-
diskriminationsdirektiverne, giver EU-borgernes ret til fri bevægelighed i hele EU dem 
og deres familier en vis beskyttelse mod diskrimination på grund af nationalitet (for 
eksempel i direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 der omhandler unionsborgeres og 
deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit i alle medlemslandene). 
Anden EU-lovgivning (for eksempel direktiv 2003/109/EF eller 2003/86/EF) 
indeholder en række ligestillingsrettigheder for visse tredjelandsstatsborgere og 
deres familier, der bor og arbejder i et medlemsland.  
 
2.4 Positiv særbehandling  
 
Ligebehandlingsdirektivet artikel 5 og Beskæftigelsesdirektivet artikel 7 anerkender, 
at det ikke er tilstrækkeligt at forbyde nuværende eller fremtidig diskrimination for at 
opnå fuld ligestilling i praksis. Direktiverne tillader derfor foranstaltninger, herunder 
positiv særbehandling, der skal forhindre eller kompensere for tidligere og aktuelle 
ulemper forbundet med en af diskriminationsgrundene i artikel 1.  
 
• Sådanne ulemper kan eksempelvis være særlige behov eller uforholdsmæssig 

manglende adgang til beskæftigelse eller til offentlige eller private 
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serviceydelser samt lav deltagelse i beskæftigelse eller i forskellige aspekter af 
det sociale liv;  

• For at være lovlige skal de positive foranstaltninger være proportionelle. Det vil 
sige, de skal være hensigtsmæssige og nødvendige for at nå en målsætning 
om at forebygge ulighed eller kompensere for en bestemt ulempe for den 
pågældende gruppe. Foranstaltninger bør heller ikke stille andre 
uforholdsmæssigt dårligere; og 

• Positive foranstaltninger, herunder positiv særbehandling bør derfor være 
tidsbestemte, og de bør vurderes regelmæssigt for at afgøre, om de stadig står i 
rimeligt forhold til målsætningen om reel lighed. 

 
2.5 Tilpasninger til personer med handicap 
 
Med henblik på at sikre, at princippet om ligebehandling af personer med handicap 
overholdes, kræver Beskæftigelsesdirektivet (2000/78/EF) i artikel 5, at 
arbejdsgiverne skal træffe relevante foranstaltninger, der er hensigtsmæssige i 
betragtning af de konkrete behov, for at give en person med handicap adgang til 
beskæftigelse, til at udøve den eller have fremgang i den eller for at give 
vedkommende adgang til uddannelse, medmindre arbejdsgiveren derved pålægges 
en ”uforholdsmæssig” stor byrde. Hvis en person med handicap er dårligt stillet 
beskæftigelsesmæssigt eller uddannelsesmæssigt på grund af en bestemmelse, 
betingelse eller praksis, personens fysiske egenskaber eller på grund af mangel på 
egnede hjælpemidler, forventes det, at en arbejdsgiver overvejer, om han/hun er i 
stand til at træffe de fornødne foranstaltninger. 
 
• Direktivet (artikel 2 (2) (b) (ii)) understreger sammenhængen mellem pligten til 

at sørge for tilpasninger i rimeligt omfang i de tilfælde, hvor en person med 
handicap bliver, eller sandsynligvis vil blive dårligere stillet ved en 
bestemmelse, et kriterium eller en praksis og behovet for at undgå direkte 
diskrimination af person med handicap. I de tilfælde hvor en arbejdsgiver kan 
sørge for tilpasninger i rimeligt omfang, vil det være svært for arbejdsgiveren 
objektivt at begrunde den bestemmelse, det kriterium eller den praksis; og  

• En arbejdsgiver kan ikke hævde, at byrden, herunder den finansielle byrde, ved 
at yde tilpasninger i rimeligt omfang for en person med handicap er 
”uforholdsmæssig”, hvis der er økonomisk eller anden støtte tilgængelig for 
arbejdsgiveren. 

 
Eksempler på tilpasning i rimeligt omfang: 

 
• efter en arbejdsulykke er en medarbejder ikke i stand til at fortsætte i sit 

manuelle job. Arbejdsgiveren kan sørge for relevant uddannelse og fx overflytte 
vedkommende til et kontor;  

• en kørestolsbruger reagerer på en jobannonce for en stilling som administrativ 
medarbejder. Arbejdsstedet er på fjerde sal. Hvis arbejdsgiveren har kontor på 
flere etager, herunder i stueetagen, kan arbejdsgiveren sørge for, at den 
administrative medarbejder kan arbejde i stueetagen og flytte en anden 
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medarbejder, der kan gå op ad trappen til fjerde sal. Men hvis arbejdsgiveren 
kun har kontor på fjerde sal, og der ikke er en elevator, kan arbejdsgiveren 
sandsynligvis ikke iværksætte rimelige foranstaltninger (uden uforholdsmæssig 
stor byrde) for at gøre personen i stand til at bestride stillingen; og  

• for at gøre det muligt for en blind person, der bruger en førerhund, at komme 
nemmere på arbejde, vil det i de fleste tilfælde ikke være en urimelig byrde for 
arbejdsgiveren at ændre arbejdstiden, således at den blinde medarbejder ikke 
skal rejse i myldretiden.  

 
2.6 Undtagelser fra forbuddet mod diskrimination i direktiverne 
 
Da formålet med direktiverne er at skabe en ramme for bekæmpelse af 
diskrimination, tillader direktiverne kun undtagelsesvist diskrimination, og kun når 
visse betingelser er opfyldt. 
 
2.6.1 Afgørende erhvervsmæssige krav 
 
Ligebehandlingsdirektivet artikel 4 og Beskæftigelsesdirektivet artikel 4(1)) tillader i 
visse tilfælde diskrimination for at imødekomme et regulært og afgørende 
erhvervsmæssigt krav. Denne undtagelse gør det muligt for en arbejdsgiver, at 
lægge vægt på en af de ellers ulovlige diskriminationsgrunde i udvælgelsen af en 
person til en specifik stilling. Det afgørende er, at stillingens karakter er af en sådan 
beskaffenhed, at det er et ”afgørende erhvervsmæssigt krav” at personen er omfattet 
af en af diskriminationsgrundene. En forudsætning for at en sådan diskrimination er 
lovlig er, at målet er legitimt, og at kravet står i rimeligt forhold hertil. Eksempelvis kan 
en filminstruktør forskelsbehandle på baggrund af race eller etnisk oprindelse, hvis 
det at være sort fx er et afgørende erhvervsmæssigt krav, som når en skuespiller 
skal portrættere Nelson Mandela i en film.   
 
Beskæftigelsesdirektivet tillader i artikel 4(2), at kirker og andre organisationer, hvis 
etik er baseret på religion eller tro, kan forskelsbehandle på grund af religion eller tro, 
når denne religion eller tro udgør et regulært, legitimt og berettiget erhvervsmæssigt 
krav for det pågældende arbejde. Direktiverne tillader også, at kirker og andre 
organisationer, hvis etik er baseret på religion eller tro, kan kræve af medarbejdere, 
at de handler loyalt over for organisationens etik. 
 
Arbejdsgivere som kan påberåbe sig undtagelsen om et “afgørende 
erhvervsmæssigt krav” må ikke forskelsbehandle i forhold til andre ulovlige 
diskriminationsgrunde, for eksempel seksuel orientering. 
 
Veletablerede antagelser om at det er en bestemt type person, der kræves for at 
udføre et bestemt job, kan ikke nødvendigvis opfylde betingelserne for et afgørende 
erhvervsmæssigt krav. For eksempel er det usandsynligt, at en arbejdsgiver kan 
bevise, at en person skal være ”ung og energisk” for at arbejde som receptionist. Et 
sådant krav vil blive anset som udtryk for indirekte diskrimination på grund af alder og 
muligvis handicap.   
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2.6.2 Positiv særbehandling og undtagelser fra forbuddet mod diskrimination 
på grund af alder  

 
I henhold til Beskæftigelsesdirektivet artikel 6(1) kan national lovgivning tillade 
diskrimination på grund af alder, hvis diskriminationen er et objektivt og rimeligt 
begrundet legitimt formål (herunder legitime beskæftigelses-, arbejdsmarkeds- og 
erhvervsuddannelsespolitiske mål), hvis midlerne til at opfylde det pågældende 
formål er hensigtsmæssige og nødvendige. Direktivet anfører, at ulige behandling på 
grund af alder kan inkludere: 
 
• tilvejebringelse af særlige vilkår for adgang til beskæftigelse og 

erhvervsuddannelse, beskæftigelse og erhverv, herunder betingelser 
vedrørende afskedigelse og aflønning, for unge, ældre arbejdstagere og 
personer med forsørgerpligt med henblik på at beskytte dem eller at fremme 
deres erhvervsmæssige integration;  

• fastsættelse af minimumsbetingelser vedrørende alder, erhvervserfaring eller 
anciennitet for adgang til beskæftigelse eller til visse fordele i forbindelse med 
beskæftigelse; 

• fastsættelse af en maksimal aldersgrænse for ansættelse, som er baseret på 
uddannelsesmæssige krav til den pågældende stilling eller nødvendigheden af 
at have tilbagelagt en rimelig periode i beskæftigelse før pensionering. 

 
De fleste medlemslande har nationale lovgivninger om beskæftigelse, der inkluderer 
aldersrelaterede bestemmelser. De nationale domstole og EU-Domstolen bliver i 
stigende grad spurgt, om sådanne bestemmelser er i overensstemmelser med artikel 
6(1).17 
 
Direktivet (artikel 6 (2)) angiver endvidere, at det ikke er aldersmæssig diskrimination 
at fastsætte aldersgrænser for adgang til eller ret til pensionering eller 
invaliditetsydelser eller at bruge alderskriteriet til aktuarberegninger, forudsat at dette 
ikke medfører kønsmæssig diskrimination. 
 
2.6.3 Andre undtagelser 
 
Beskæftigelsesdirektivet artikel 3(4) tillader, at national lovgivning udelukker 
beskyttelse mod diskrimination i de væbnede styrker på grund af handicap eller 
alder.   
 
Beskæftigelsesdirektivet artikel 3(3) fastsætter, at direktivet ikke omfatter 
udbetalinger af sociale ydelser eller lignende offentlige ordninger.   
 

                                                 
17  Se eksempelvis: Palacios de la Villa Case C-411/05 [2007] ECR I-8531, The Incorporated Trustees 

of the National Council on Ageing (Age Concern England) v Secretary of State for Business, 
Enterprise and Regulatory Reform, Case C-388/07, 5. marts 2009; Kucukdeveci v Swedex GmbH 
& Co LG, C-555/07, 19. januar 2010. 
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Beskæftigelsesdirektivet artikel 2(5) anfører, at direktivet ikke berører foranstaltninger 
fastsat ved national lovgivning, som i et demokratisk samfund er nødvendige af 
hensyn til den offentlige sikkerhed, opretholdelse af den offentlige orden, for at 
forebygge forbrydelse, for at beskytte sundheden eller for at beskytte andres 
rettigheder og friheder. Det berører heller ikke national ret vedrørende pensionsalder, 
civilstand og ydelser, der er afhængige heraf (indledende betragtninger nr. 22). 
 
2.7 Klageadgang: Adgang til domstolene 
 
I alle medlemslande skal der være retslige og/eller administrative instanser 
tilgængelige for alle personer, der mener sig diskrimineret i strid med direktiverne. 
Det gælder også efter at det forhold, hvori diskriminationen angiveligt har fundet sted, 
er ophørt (direktiv 2000 /43/EF artikel 7 og direktiv 2000/78/EF artikel 9). 
 
Begge direktiver fastsætter, at foreninger og organisationer der har en legitim 
interesse i at sikre, at direktivernes bestemmelser overholdes, kan støtte ofre for 
diskrimination eller kan anlægge sag på et offers vegne (med dennes tilladelse). 
Kriterier, der definerer hvilke organisationer, der har en sådan ”legitim interesse”, er 
fastsat ved national lovgivning.  
 
2.8 Bevisbyrden 
 
Ligebehandlingsdirektivet artikel 8 og Beskæftigelsesdirektivet artikel 10 beskriver 
hvordan bevisbyrden ved civile eller administrative søgsmål og klagesager om 
diskrimination vil blive flyttet fra sagsøger til den indklagede person (delt bevisbyrde).  
 
• Hvis sagsøger (eller enhver anden person, der handler på vedkommendes 

vegne) opstiller faktiske forhold, på baggrund af hvilke domstolene eller en 
anden myndighed kan antage, at diskrimination (direkte eller indirekte) var en af 
årsagerne til den måde, den indstævnede behandlede sagsøger på, vil en 
domstol eller en anden myndighed henvende sig til den indstævnede for at få 
en forklaring.  Medmindre den indstævnede er i stand til at bevise, at 
diskrimination overhovedet ikke spillede en rolle i vedkommendes 
behandling af sagsøger, skal domstolen eller anden kompetent myndighed 
stadfæste sagsøgers påstand; og  

• Hvis sagsøger eller klager ikke er i stand til at rejse en formodning om, at 
diskrimination kan være sket, skal retten eller en anden myndighed afvise 
påstanden om ulovlig diskrimination.  

 
Reglerne for placering af bevisbyrden gælder aldrig i straffesager, heller ikke når 
sagen vedrører en påstand om diskrimination eller chikane.   
 
2.9 Sanktioner  
 
Når Ligebehandlingsdirektivet artikel 15 og Beskæftigelsesdirektivet artikel 17 
indarbejdes, skal medlemslandene sikre, at der er sanktioner for overtrædelse af de 



 

33 
 

Bevidstgørelsesseminarer for civilsamfundets organisationer om ikke-diskrimination og ligestilling 
 

nationale diskriminationslove. Sanktioner for diskrimination skal være ”effektive, stå i 
rimeligt forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning”, det vil sige, at 
de skal sørge for relevant personlig oprejsning til offeret, og de skal afskrække både 
den relevante indstævnede og andre fra at foretage lignende diskriminationer i 
fremtiden. Sanktioner kan omfatte udbetaling af godtgørelse, som der ikke er fastsat 
nogen øvre grænse for.  
 
2.10 Bevidsthedsskabelse, udbredelse af oplysninger og inddragelse af 

civilsamfundet 
 
Direktiverne anerkender, at vedtagelse af national lovgivning til bekæmpelse af 
diskrimination og til at fremme ligebehandling kun er det første skridt på vejen. 
Medlemslandene har derfor pligt til at skabe bevidsthed og fremme bred forståelse 
og indarbejdning af princippet om ligebehandling på tværs af civilsamfundet samt til 
at inddrage NGO'er og arbejdsmarkedets parter i dette arbejde. Medlemslandene har 
også pligt til at sikre, at nationale love, regler og aftaler ikke er i strid med 
principperne for ligebehandling i direktiverne. 
 
• Medlemslandene skal (i henhold til Ligebehandlingsdirektivet artikel 10 og 

beskæftigelsesdirektivet artikel 12) gøre civilsamfundet opmærksomt på 
eksisterende lovgivning vedrørende ligebehandling og ikke-diskrimination. 
Medlemslandene skal også gøre opmærksom på alle nye foranstaltninger, der 
vedtages, for at sikre at lovgivningen er i overensstemmelse med direktiverne. 
Dette skal gøres “ved hjælp af alle egnede midler”. Oplysningerne skal derfor 
gives til hele samfundet og skal være sat sammen på en sådan måde, at de kan 
forstås af alle grupper i det civile samfund. Oplysningerne skal også 
imødekomme mennesker med forskellige handicap og forskellige sproglige 
behov. 

• Medlemslandene forventes (i henhold til Ligebehandlingsdirektivet artikel 12 og 
Beskæftigelsesdirektivet artikel 14) at “tilskynde til dialog” med NGO’er, som har 
en legitim interesse i at bidrage til bekæmpelsen af diskrimination. En sådan 
dialog bør være mere end symbolsk og bør finde sted regelmæssigt. Denne 
forpligtelse for medlemslandene giver NGO’er en vigtig mulighed for at være 
med til at sikre forbedringer i overholdelsen af EU-direktiverne. 

• Medlemslandende skal endvidere (i henhold til Ligebehandlingsdirektivet artikel 
11 og Beskæftigelsesdirektivet artikel 13) fremme den sociale dialog mellem 
arbejdsmarkedets parter for at fremme ligebehandling. Dialogen kan omfatte 
tilsyn med praksis på arbejdspladserne, kollektive aftaler, regler for god 
opførsel, forskning eller udveksling af erfaringer og god praksis. Når det er i 
overensstemmelse med nationale traditioner og national praksis, forventes det, 
at medlemslandene tilskynder til indgåelse af kollektive aftaler, der indeholder 
regler om diskrimination. 

• Medlemslandene skal (i henhold til Ligebehandlingsdirektivet artikel 14 og 
Beskæftigelsesdirektivet artikel 16) prioritere, at de nationale love 
implementerer direktiverne, så de ophæver alle nationale regler, der strider mod 
principperne for ligebehandling i direktiverne. For at sikre en konsekvent tilgang 
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til ikke-diskrimination og ligestilling, skal medlemslandene ligeledes sikre, at 
bestemmelser i kontrakter, kollektive overenskomster, virksomheders interne 
reglementer og regler for erhverv, arbejdstager- eller 
arbejdsgiverorganisationer, som er i strid med principperne for ligebehandling, 
ændres eller erklæres ugyldige. 

 
2.11 Uafhængige organer  
 
Ligebehandlingsdirektivet artikel 13 kræver, at hvert medlemsland udpeger et eller 
flere organer til fremme af ligebehandling af alle uden diskrimination på grund af race 
eller etnisk oprindelse. Disse organer kan være en del af nationale 
menneskerettighedsinstitutioner eller andre organer, der har til opgave at beskytte 
enkeltpersoners rettigheder. Medlemslandene har udpeget forskellige typer organer 
og har tildelt organerne forskellige funktioner. Minimumskompetencerne for disse 
organer er ifølge direktivet:  
 
• at bistå ofre for diskrimination;   
• at gennemføre uafhængige undersøgelser af diskrimination; og  
• at offentliggøre rapporter og fremsætte henstillinger om spørgsmål vedrørende 

diskrimination. 
 
Der er intet krav i Beskæftigelsesdirektivet om udpegning af et nationalt organ. I 
mange medlemslande dækker ligestillingsorganer dog større områder af 
diskrimination, herunder beskæftigelsesområdet og diskrimination på grund af køn.18  

 
2.12 Beretning  
 
Medlemslandene skal (i henhold til Ligebehandlingsdirektivet artikel 17 og 
Beskæftigelsesdirektivet artikel 19) hvert femte år rapportere til Europa-
Kommissionen om deres anvendelse af de to direktiver. I Kommissionens beretning 
til Europa-Parlamentet, skal der tages hensyn til de synspunkter, som Den 
Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder giver udtryk for, samt til 
relevante ikke-statslige organisationers og NGO’ers synspunkter. Kommissionens 
beretning skal også indeholde en vurdering af betydningen for kvinder og mænd af 
de trufne foranstaltninger. 
 
Kilder og referencer: 
 
Direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om implementering af princippet om 
ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse (Ligebehandlingsdirektivet); 
 

                                                 
18  Se http://www.equineteurope.org/ for yderligere oplysninger. Kønsrelaterede direktiver fastslår et 

lignende krav om opsætning af et eller flere organer, der specialiserer sig i kønsrelaterede 
problemstillinger.  

http://www.equineteurope.org/
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Direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om 
ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (Beskæftigelsesdirektivet); 
 
EU-Agenturet for Grundlæggende Rettigheder og Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol – Europarådets Handbook on European non-
discrimination law, 2011, http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-CASE-
LAW-HANDBOOK_EN.pdf (er også tilgængelig på fransk og tysk); 
 
Publikationer af det europæiske netværk af juridiske eksperter inden for ikke-
diskrimination, herunder European Anti-discrimination Law Review, www.non-
discrimination.net/publications; and  
 
Schiek, D., Waddington, L., and Bell, M., Cases, materials and text on national, 
supranational and international non-discrimination law, Hart Publishing, 2007.  
 

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-CASE-LAW-HANDBOOK_EN.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-CASE-LAW-HANDBOOK_EN.pdf
http://www.non-discrimination.net/publications
http://www.non-discrimination.net/publications
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3 IKKE-STATSLIGE ORGANISATIONERS (NGO’ERS) ROLLE I 
BEKÆMPELSE AF DISKRIMINATION 

 
Tilsigtede uddannelsesresultater: 
 
At deltagerne udforsker de roller, som NGO'er kan og bør spille i forhold til at påvirke 
og fremme en effektiv implementering af politikker til fremme af ligestilling og 
bekæmpelse af diskrimination.  

 
3.1 Hvad er en NGO? 
 
En NGO er en lokal, national eller international gruppe med lovlige vedtægter, et klart 
formål, synlige aktiviteter og en bestyrelse, som har beføjelse til at tale på 
medlemmernes vegne. Det er normalt en organisation med almennyttigt formål, som 
ikke er tilknyttet nogen statslig eller privat sektorenhed eller noget politisk parti. 
Organisationens formål er sædvanligvis at fremme trivsel ved at takle sociale og 
retlige problemer og ved at søge at spille en jævnbyrdig rolle med andre 
demokratiske institutioner i civilsamfundets udvikling og fremgang.  
 
3.2 Hvilken rolle spiller NGO'er i bekæmpelsen af diskrimination?  
 
Når NGO'er overvejer, hvilken rolle de kan spille i bekæmpelsen af diskrimination, 
bør disse fuldt ud udnytte de særlige roller, de har fået tildelt i henhold til Rådets 
direktiv 2000/43/EF, artikel 7 og 12 samt Rådets direktiv 2000/78/EF, artikel 9 og 14.  
 
NGO'er spiller en afgørende rolle for et lands udvikling i retning af fred, demokrati, 
gode styreformer, sundhed, fremgang og ligestilling.  
 
I deres rolle som civilsamfundets instrumenter i kampen mod diskrimination kan 
NGO'er bl.a.: 
 
• skabe midler til at udtrykke og takle behov blandt dem, der udsættes for 

diskrimination; 
• støtte ofre for diskrimination i deres adgang til retsvæsenet, blandt andet 

gennem strategiske retssager; 
• fremme mangfoldighed og ligestilling i samfundet gennem 

bevidsthedsfremmende aktiviteter; 
• skabe mekanismer til at få indflydelse i beslutningstagning; 
• mainstreame ikke-diskrimination og ligebehandling i politikker;  
• udfordre myndigheder og selskaber til at handle mod diskrimination;  
• føre tilsyn med, dokumentere og undsige diskrimination; 
• opretholde ligestilling i den politiske dagsorden og anspore til mobilisering; 
• være talsmænd for indførsel af effektive ligestillings- og ikke-

diskriminationspolitikker 
• overvåge og vurdere implementering af ligestillings- og ikke-

diskriminationspolitikker. 
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En NGO kan: 
 
• arbejde i partnerskab med andre NGO'er for at nå fælles mål; 
• bemyndige grupper til at involvere sig i kampagner og kæmpe for deres 

idéer samt til at forsvare og styrke deres rettigheder; 
• i de tilfælde, hvor det er relevant, arbejde i partnerskab med regeringer for at nå 

fælles mål; 
• i andre tilfælde arbejde mod regeringer, når disse regeringer fremmer politikker i 

strid med NGO'ernes mål om at fremme ligestilling og ikke-diskrimination; 
• når det er relevant, på en effektiv måde levere tjenesteydelser inden for 

rammerne af regeringspolitikker og vedtage strategier, som er drøftet og 
forhandlet af NGO'er og regeringen; 

• på en rationel og effektiv måde levere tjenesteydelser uden for rammerne af 
regeringspolitikker, når dette er relevant for at fremme NGO'ens mål og 
eventuelt vedtage strategier, der går imod regeringspolitikker; 

• sikre koordinering af sine egne tjenesteydelser og få regeringen med i drøftelser 
om koordineringen af tjenesteydelser mellem regeringen og NGO’er; 

• yde fagligt dokumenteret rådgivning til regeringer om mærkesager; 
• forfægte og arrangere kampagner for ændringer som svar på konkrete behov; 
• vejlede og i væsentlig grad bidrage til lovgivnings- og planlægningsprocesser 

ved at give faglig veldokumenteret rådgivning og ved at briefe politikere både i 
regeringen og hos oppositionen samt andre indflydelsesrige personer; 

• være årvågne ”vogtere”, der gør opmærksom på områder, hvor regeringer og 
virksomheder aktivt diskriminerer, eller ikke opfylder deres forpligtelser i forhold 
til at bekæmpe diskrimination, eller på hvilke områder, de skal forbedre deres 
arbejdsindsats og være med til at styrke den afprøvning og de balancer, der 
karakteriserer et demokratisk samfund. I denne rolle skal NGO'erne fokusere på 
regering og erhvervsliv ved forsvar af egne interesser, lobbyvirksomhed og 
forhandlinger, når det er påkrævet; 

• udfordre handlinger, udeladelser og administrativ praksis eller politikker som er i 
strid med fremme af ligestilling og ikke-diskrimination med hensigtsmæssigt 
udvalgte mekanismer; 

• være ajour med og sikre at der drages fordel af al ny udvikling i bekæmpelse af 
diskrimination eksempelvis ny lovgivning (på nationalt, europæisk og 
internationalt plan), nye politikker (på nationalt, europæisk og internationalt 
plan) nye finansieringskilder og skelsættende retsafgørelser (både på nationalt, 
europæisk og internationalt plan);    

• være åben, gennemsigtig og ansvarlig over for sine medlemmer og 
offentligheden; 

• styrke NGO'ers deltagelse i civilsamfundet ved at skabe netværker og 
koalitioner samt fremme originale initiativer og løsninger; dette kan medvirke til 
at indskrænke fordomme i samfundet og således fremme ligestilling;  

• arbejde åbent og i samarbejde med andre NGO'er, der arbejder med relaterede 
områder, og tilstræbe at der ikke opstår konflikter og tvister mellem NGO'erne;  

• lægge pres på et land for at tiltræde internationale instrumenter, som gør det 
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muligt at bringe regeringspraksis frem i det internationale søgelyset;  
• forsyne nationale og internationale organer med vitale og pålidelige oplysninger, 

som de bør trække på, når de undersøger et lands handlinger på 
diskriminationsområdet. 

 
Kort sammenfattet kan mange NGO'ers rolle bestå i at kontrollere, føre tilsyn med og 
kritisere regeringers og private organers handlinger, at supplere og komplementere 
regeringens rolle i bekæmpelsen af diskrimination samt at hjælpe enkeltpersoner og 
grupper med at forsvare deres rettigheder.   
 
3.3 Hvad behøver en NGO for at udfylde sin rolle? 
 
• Menneskelige ressourcer 
• Kompetencer, viden og ekspertise,  
• Åbenhed, gennemsigtighed, ansvarlighed (NGO'er har stået i spidsen for 

debatter om ansvarlighed og gennemsigtighed — nøgleemner for frivillig 
handling), 

• Finansiering og relevante materialer samt it-ressourcer, 
• Ikke-diskrimination og ligestillingspolitikker internt i organisationen,  
• En relevant national lovgivning og politisk struktur til sikring af:  

o fri adgang til offentlige oplysninger  
o gennemsigtighed ved offentlige myndigheders beslutningstagning,  
o inddragelse af civilsamfundet i drøftelser og beslutningsprocesser i 

udvikling af offentlige politikker,  
o frivillige gruppers lobbyisme og indsats, 
o tildeling af søgsmålskompetence til NGO’er i tilfælde af diskrimination. 

 
3.4 Hvorfor er NGO'er bedre end andre organisationer til at bekæmpe 

diskrimination?   
 
• Frivillige organisationer spiller en afgørende rolle i forhold til at gå i dialog med 

grupper på lokalt, regionalt, nationalt og internationalt niveau.   
• Mens indstillingen til politik bliver stadig mere negativ, vokser engagementet i 

frivillige og samfundsmæssige aktiviteter, da det gør det muligt for folk at 
bidrage til det offentlige liv ved at donere deres tid eller penge og støtte sager, 
der har betydning for dem.   

• De frivillige organisationer er i stadig større grad blevet til steder, hvor folk kan 
mødes og debattere samt engagere sig i spørgsmål, der berører dem, og hvor 
de føler, at de kan hjælpe med til at skabe forandringer. 

• Grundet et vedvarende engagement i offentlighedens interesser er NGO’er i 
stand til at udvikle den ekspertise, som er nødvendig for at arbejde på at 
forbedre virkningen og effektiviteten af politikker om ligestilling og ikke-
diskrimination. 
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3.5 Hvilke hindringer støder NGO'er på, og hvordan kan disse overvindes? 
 
• Komplicerede regler i forbindelse med krav som NGO’er skal imødekomme for 

at blive registreret. NGO'er, der søger om at blive registreret, bør sikre sig, at de 
har et detaljeret kendskab til disse regler og har taget de rigtige skridt og 
indhentet de dokumenter, der kræves, for at overholde reglerne. 

• Forbud mod at organisationer udfører visse aktiviteter, hvis de ikke er 
registrerede. Organisationerne skal her tage stilling til, hvor vigtige aktiviteterne 
er, og om organisationen skal lade sig registrere eller ej.  

• Forbud mod visse aktiviteter, selv efter registrering. NGO'er skal overholde den 
nationale lovgivning eller, hvis den er vilkårlig eller uafbalanceret, gøre 
indsigelse mod den ad passende kanaler.  

• Utilstrækkelig anseelse til at kunne deltage i relevante politiske debatter. Når 
dette sker, skal NGO’er sikre sig, at de arbejder sammen med en enkeltperson 
eller en organisation, der har anseelse.  

• Mangel på en passende retlig ramme med hensyn til adgang til offentlig 
information, gennemsigtighed i beslutningsprocessen, offentlige høringer, lobby 
og fortalervirksomhed - herunder for frivillige grupper. Da manglen på et 
regelsæt, der giver NGO'er mulighed for at udføre deres aktiviteter 
tilstrækkeligt, kraftigt hæmmer effektiviteten af NGO-indsatsen, er det 
nødvendigt for NGO'erne på kreativ vis at anvende eksisterende lovgivning og 
samarbejde med andre grupper med henblik på vedtagelse af relevante normer.  

• Utilstrækkelig anseelse til at kunne fremføre klager. NGO'er kan støtte og 
hjælpe dem, der nyder anseelse, eller forsøge at reformere reglerne i 
strategiske retssager.  

• Opfattelse af tilknytning til regeringen eller et politisk parti med risiko for ikke at 
blive accepteret som en upartisk fortaler for spørgsmål. En god NGO skal, når 
den forsvarer en sag, være forsigtig med ikke være tilknyttet et politisk parti og 
sikre sig, at denne regel overholdes.   

• Manglende viden og kompetence, navnlig i organisatorisk og finansiel 
forvaltning eller i brugen af informationsteknologi er ofte et resultat, når 
organisationen drives af frivillige og der er udskiftning i personalestaben. 
NGO’er skal sørge for, at de forstår vigtigheden ved god organisatorisk og 
finansiel ledelse.  

• Manglende finansiering og begrænsede ressourcer, manglende information og 
vejledning vedrørende adgang til tilgængelige nationale, europæiske og 
internationale midler. Det nationale ligestillingsråd, NGO-koordineringsorganer, 
lokale EU-repræsentationer samt regionale og internationale donorer bør 
kontaktes for at finde frem til passende finansieringskilder.   

• Manglende effektivt ”partnerskab” mellem regering og NGO'er. Regeringer 
vedtager og fuldbyrder regler og bestemmelser, som definerer det politiske 
miljø, der kræves, for at NGO-aktiviteterne kan slå rod. Udbyttegivende 
selskaber kan tilbyde knowhow, ressourcer og teknisk assistance, mens 
NGO'er kan tilbyde praktisk viden i felten, knytte forbindelser og oprette de 
nødvendige netværk til at få arbejdet udført på en måde, som gør det endelige 
produkt bæredygtigt. 



 

40 
 

Bevidstgørelsesseminarer for civilsamfundets organisationer om ikke-diskrimination og ligestilling 
 

• Underudnyttelse af potentiel støtte fra erhvervssektoren. NGO'er bør forsøge at 
få involveret erhvervslivet.  
Stadig flere NGO'er inddrager i dag virksomheder i ”partnerskaber” med henblik 
på at takle nøglespørgsmål i fællesskab.  

• Manglende evne til at nå ud til visse dele af samfundet på grund af ufølsomhed, 
påtvingelse af eksternt udvalgte juridiske eller politiske mål samt kulturelle eller 
sproglige barrierer. NGO'er bør sikre, at deres egne organisationer har en 
forskelligartet arbejdsstyrke med et personale, der er uddannet i at skabe 
bevidsthed om diskrimination, bevidsthed om den sociale og politiske historie, 
herunder om udelukkelse og diskrimination af grupper i samfundet, samt den 
relevante sproglige kompetence.  

• Dårlige færdigheder indenfor lobbyisme og indsatser samt begrænset 
samarbejde med medier. NGO'er, især dem, der arbejder med udsatte grupper, 
bør nøje lave udkast til kommunikationsstrategier med henblik på at 
imødekomme de samtidige behov for at beskytte rettighederne for deres 
begunstigede og øge bevidstheden samt undervise både den almindelige 
befolkning og deres målgrupper, herunder medierne.   

 
Kildematerialer 
 
Europarådet, "Grundlæggende principper for NGO'ers status i Europa” - 
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/ONG/Fundamental%20Principles%20E.
pdf. 
 
Dette dokument findes på engelsk, fransk, albansk, bulgarsk, lettisk, litauisk, russisk 
og serbisk.  
 
Public Interest Law Initiative, Pursuing the Public Interest, a Handbook for Legal 
Professionals and Activists, Columbia Law School 2001. 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/ONG/Fundamental%20Principles%20E.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/ONG/Fundamental%20Principles%20E.pdf
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4 KURSUSMODULER/NGO’ERNES HANDLING 
 
På baggrund af den behovsvurdering, der blev gennemført i alle de deltagende 
lande, har NGO’er fremsat en række emner, der er kursusproblemstillinger af 
national interesse. Et udvalg af kursusmoduler der dækker de problemstillinger, som 
oftest identificeres af nationale eksperter, er blevet indarbejdet i dette projekts 
struktur: 
 
1) Indsamling af oplysninger og udarbejdelse af handlingsplaner  
2) Overvågning 
3) Advokering 
4) Partnerskaber  
5) Medier 
6) ”Situation testing” 
7) Etiske regler – Codes of Conduct 
 
Det første modul (1) vedrørende Indsamling af oplysninger og udarbejdelse af 
handlingsplaner sigter mod at give NGO’er tilstrækkelige redskaber til bedre 
implementering og påvirkning af politikker fra en strategisk vinkel. Dette bliver et 
fælles modul for alle lande.  
 
De seks følgende moduler supplerer og udbygger det fælles modul ved at give 
yderligere effektive metoder til udvikling af en strategisk tilgang til ikke-diskrimination 
og ligebehandling. 
 
Alle moduler er blevet tilrettelagt således, at de tager højde for de nationale krav, der 
er identificeret i behovsvurderingsspørgeskemaet. 
 
Vi har udarbejdet dette modul med baggrund i et antal kilder, der er anført på side 87 
og fremefter. 
 
I Danmark har vi valgt at arbejde med modulerne 1), 3), 4) og 6), som vil blive 
gennemgået i det følgende. 
 
4.1 Indsamling af oplysninger og udarbejdelse af handlingsplaner  
 
“Jeg havde seks ærlige tjenere; 
de har lært mig alt, hvad jeg ved.  
Deres navne var HVAD og  
HVORNÅR og HVOR  
og HVORDAN og HVORFOR og HVEM.”  
Rudyard Kipling 
 
“En tanke der ikke resulterer i en handling, er ikke meget værd, men en handling der 
ikke udspringer af en tanke, er slet ingenting.”  
Georges Bernanos  
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4.1.1 Definition 
 
I denne vejledning betyder “oplysninger” en viden, der er nødvendig for, at man kan 
skride til handling. “Strategisk planlægning” betyder den formelle overvejelse af en 
organisations fremtidige aktiviteter, når man tager højde for tilgængelige oplysninger, 
finansieringsmuligheder samt menneskelige og materielle ressourcer. Det ultimative 
mål for en sådan analyse er at udvikle en strategisk plan generelt set og/eller at 
implementere en specifik aktivitet.   
 
4.1.2 Målsætninger 
 
Dette projekt sigter mod at øge NGO’ers indflydelse og effektivitet med hensyn til 
implementering af ikke-diskriminations- og ligebehandlingspolitikker. Grundlaget for 
enhver magtfuld NGO-aktivitet er strategisk planlægning. For at skabe en strategisk 
plan må man vurdere de tilgængelige oplysninger og planlægge aktiviteten i forhold 
til disse. Målsætningerne for dette modul er: 
 
• at NGO’er skal opnå viden og færdigheder, så de kan begynde at planlægge 

deres aktiviteter strategisk: for at finde ud af hvilke aktiviteter de har ressourcer 
til at påtage sig og hvilke aktiviteter, som de IKKE har ressourcer til. Dette vil 
gøre dem i stand til at spare tid og penge og til at finde deres fokus. 

• at NGO’er vil blive tilbudt de bedst mulige redskaber til at maksimere deres 
sociale indflydelse. De vil se sammenhænge mellem eksisterende og ønskede 
oplysninger og planlagte aktiviteter. 
 

4.1.3 Afgrænsning 
 
Dette modul drøfter, hvordan NGO'er kan påbegynde strategisk planlægning ved at 
matche oplysninger med handling. Modulet vurderer generelt set, hvad der er 
nødvendigt ved udformning, planlægning og gennemførsel af forskellige aktiviteter, 
og hvad der er nødvendigt til overvågning og evaluering af resultaterne og 
indvirkningen.  
 
Strategisk planlægning kan udføres på et generelt niveau samt i forbindelse med 
forskellige typer aktiviteter, der er dækket i andre moduler i denne vejledning. Dette 
modul er ment som et udgangspunkt ved planlægning af sådanne aktiviteter, men 
disse vil ikke blive drøftet i detaljer. I stedet fokuserer vi på støtte til individuelle ofre 
og sagsanlæg – to handlinger hvor det er vigtigt at identificere de forskellige typer 
diskrimination. Modulet drøfter imidlertid ikke de forskellige typer diskrimination, fordi 
aktiviteten kan (og ofte bliver) planlagt af NGO’er uden foregående detaljeret, juridisk 
analyse. 
 
Modulet vil ikke beskæftige sig med finansiering eller opbygning af kapacitet. Det 
nødvendige baggrundsmateriale til identifikation af diskrimination vil blive udleveret 
(se Uddannelseshåndbogen og Håndbogen i at fremsætte en anmeldelse om 



 

43 
 

Bevidstgørelsesseminarer for civilsamfundets organisationer om ikke-diskrimination og ligestilling 
 

diskrimination, der udgives af det Europæiske netværk af juridiske eksperter indenfor 
området ikke-diskrimination).19  
 
Øvelserne i dette modul skal tilpasses din nationale kontekst. 
 
4.1.4 Indhold 
 
ØVELSE: Fortag en brainstorm over følgende spørgsmål: 
 
a) Hvad er diskrimination? 

• Hvem diskriminerer? 
• Hvem er ofrene? 
• Inden for hvilke områder finder diskrimination sted? 
• På hvilke grundlag finder diskrimination sted? 

 
Udspørg:  
• Hvad er dækket af jeres nationale lovgivning om ikke-diskrimination? 
• Hvad er dækket af den europæiske lovgivning om ikke-diskrimination? 

 
ØVELSE: Fortag en brainstorm over følgende spørgsmål: 
 
b) Hvad kan NGO’er gøre for at bekæmpe diskrimination? 

• øge opmærksomheden; 
• overvåge diskrimination / offentlige politikker / forebyggende 

foranstaltninger (herunder mangel på samme); 
• rapportere om diskrimination; 
• advokere for politikker og lovgivning; 
• støtte individer der er blevet diskrimineret (herunder sagsanlæg); 
• agitere for forandring; og 
• netværke  

 
Udspørg:  
• klarlæg hvilke handlinger der hører til hvilket bredere aktivitetsområde 
 

c) Hvad er nødvendigt for, at NGO’er kan udfylde deres rolle? 
• vision/ mission 
• oplysninger; 
• menneskelige ressourcer; 
• materielle ressourcer;  
• en handlingsstrategi; og 

                                                 
19 European Network of Legal Experts in the Non-Discrimination Field (2011) How to Present a 

Discrimination Claim: Handbook on seeking remedies under the EU Non-discrimination Directives, 
available at: http://www.non-
discrimination.net/content/media/How%20to%20Present%20a%20Discrimination%20Claim%20EN
.pdf.  

http://www.non-discrimination.net/content/media/How%20to%20Present%20a%20Discrimination%20Claim%20EN.pdf
http://www.non-discrimination.net/content/media/How%20to%20Present%20a%20Discrimination%20Claim%20EN.pdf
http://www.non-discrimination.net/content/media/How%20to%20Present%20a%20Discrimination%20Claim%20EN.pdf
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• finansiering 
 
Udspørg: 
• klarlæg disse behovs forskellige elementer (eksempelvis: kan ekspertise 

og erfaring høre med til menneskelige ressourcer); og 
• bed deltagerne om at anføre en NGO’s behov i forbindelse med strategisk 

planlægning. 
 

d) Hvilke oplysninger skal være tilgængelige, for at NGO’er kan udfylde deres 
rolle? Hvad er informationskilderne?  

 
Oplysningstype Kilde til oplysningen 
Folkeafstemninger  Centralt statistisk kontor 
Sociologiske undersøgelser Forskningsinstitutter 
Avisartikler Medier  
Akademiske artikler Akademiske institutter 
Tv- eller radiorapporter Tv eller radio 
Udtalelser fra klienter Klient  
Vidneudsagn Vidne  
Dokumentation  Potentiel gerningsmand 
Statistikker  Offentlig administration/offentlige institutioner 
Ekspertholdninger Konstatering af fakta 
Bånd- eller videooptagelser Youtube, sociale medier 
Billeder  
Politiske dokumenter Lokalt styre /lokal regering  
Lovgivning  Internet  
Resultater af ”situation 
testning” 

Testere 

Rapporter fra 
overvågningsorganisationer 

FN, Europarådet, Det europæiske agentur for 
grundlæggende rettigheder, indenlandske og 
internationale NGO'er 

Svar på offentlige 
oplysningsforespørgsler 
eller spørgeskemaer 

 

 
ØVELSE: Skriv oplysningstyperne og typerne af NGO-aktiviteter på papirlapper med 
forskellige farver. Bed deltagerne om at matche oplysninger med aktiviteter. 

 
e) Sådan får man adgang til og/eller indsamler man oplysninger 

 
For oplysninger i det offentlige domæne kan man søge på internettet, bede om 
oplysninger af offentlig interesse ved lokale kontorer for oplysningstilgang/offentlig 
datalovgivning, og/eller foretage sin egen fakta-søgning. Besøg eksempelvis den 
institution eller den samfundsgruppe, hvor medlemmerne har relevante oplysninger 
og interview dem.  
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ØVELSE: Bed deltagerne om at dele deres erfaringer i forhold til at få adgang til eller 
indsamle oplysninger. 
 
EKSEMPEL PÅ GOD ØVELSE: Denne case story er taget fra: Article XIX and 
Asociación por los Derechos Civiles, Access to information: An instrumental right for 
empowerment, side 27-28, findes på http://www.article19.org/pdfs/publications/ati-
empowerment-right.pdf.  
 
Thailand: ret til uddannelse 
 
I 1998 påberåbte en forælder sig retten til oplysninger for at offentliggøre den 
hemmelige optagelsesprocedure på den velansete, statsfinansierede folkeskole, 
Kasetsart Demonstration School, da vedkommendes barn ikke var blevet optaget. 
Optagelsesproceduren for skolen, hvis elevmængde hovedsagligt bestod af dek sen, 
eller børn fra elitefamilier, inkluderede en optagelsesprøve. Den officielle 
oplysningskommission besluttede, at optagelsesprøven for de 120 optagede elever 
var offentlige oplysninger. Da resultaterne blev offentliggjort, fandt man ud af, at 38 
elever, der ikke havde bestået prøven, var blevet optaget efter bestikkelse – 
betalinger foretaget af forældrene til skolen. Den pågældende forælder lagde sag an, 
og et juridisk rådgivende statsorgan, der gav forælderen medhold, holdt på, at 
ligestillingsklausulen i Thailands grundlov var blevet krænket. Statsorganet krævede 
også, at alle statsfinansierede skoler afskaffede korrupte og diskriminerende 
politikker. 
 
f) Sådan matches oplysningerne med aktiviteten – støtte til de individuelle ofre 

 
Diskrimination kan fastslås i og udenfor juridiske processer. I civile eller arbejdsretlige 
sager er den generelle regel, at hver part har bevisbyrden for de fakta, som parten 
påberåber sig. Generelt skal en diskriminationsklage i en civil- eller arbejdsretlig sag 
bevises – så alle de påviste fakta gør, at man når frem til, at der har fundet 
diskrimination sted. I administrative og straffesager er det normalt, at myndighederne 
undersøger og påviser fakta til forskellige grader af vished. Ligebehandlingsorganer 
følger enten administrative procedurer, eller undersøger klager i overensstemmelse 
med deres interne regler.  
 
Typiske beviser i alle former for procedurer inkluderer vidneudsagn, dokumentation 
eller almindeligt kendskab. I alle sagsanlæg, hvor personer anmelder diskrimination, 
er disse personer forpligtet til at fremlægge de beviser, de har. I mange tilfælde 
etableres en formodning om diskrimination på baggrund af vidneudsagn og 
dokumentation eller oplysninger, der indhentes fra de personer som har 
diskrimineret. 
 
Direktiverne for ligebehandling definerer de forskellige typer diskrimination. Uagtet 
diskriminationstypen skal ofre, når de indgiver en anmeldelse, videregive 
grundlæggende oplysninger.  
 

http://www.article19.org/pdfs/publications/ati-empowerment-right.pdf
http://www.article19.org/pdfs/publications/ati-empowerment-right.pdf
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ØVELSE: Giv deltagerne historien og indsaml grundlæggende oplysninger på et ark 
papir.  
 
Lokale roma-ledere har fortalt dig, at roma-børn i deres by kun indskrives på den 
skole, der er tættest på den lokale sigøjnerbebyggelse. De siger også, at roma-
børnene, hvis forældre forsøgte indskrivning på andre skoler, er blevet henvist til 
skolen ved bebyggelsen. Denne skole følger et pensum, der er designet til børn med 
mentale handicap. Lederne fortæller dig, at det ikke er alle børnene, der er blevet 
testet i forhold til deres intellektuelle færdigheder, mens de går på denne skole. 
Skolen følger indskrivningspolitikken, der gælder i dit land. 
 

Spørgsmål Svar  
1. Hvem gjorde?  
2. Hvad?  
3. Mod hvem?  
4. Hvornår?  
5. Hvor?  
6. Hvordan?  
7. Hvad er resultatet af ulovligheden?   
8. Hvem er ansvarlig for ulovligheden?  
9. Hvem har set, hørt eller overværet 
ulovligheden?  

10. Er der dokumenter, statistikker eller 
ekspertholdninger, der kan bevise påstanden?  

11. Hvad er offerets diskriminationsgrund: race 
eller etnisk oprindelse, alder, handicap, 
seksuel orientering, religion eller tro? Er det 
konkret, antaget, associeret eller multiple 
diskrimination? 

 

12. Hvem er kontrolpersonen eller gruppen, 
som den behandling som offeret har været 
udsat for, sammenlignes med?  
Der er ingen grund til at identificere en 
sammenligningsperson i tilfælde, der vedrører 
chikane, repressalier eller instruktion om at 
diskriminere. Tilsvarende ved tilfælde af 
mangel på rimelige tilpasninger.  
I visse medlemslande kan diskrimination 
fastslås i forhold til en ideel minimumsstandard 
for behandling, eksempelvis adfærd af respekt 
for menneskelig værdighed 

 

13. Hører sagen til under (europæisk) ikke-
diskriminationslovgivning?  
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ØVELSE: Spørg deltagerne om de noterer klager i deres NGO, og hvis de gør det, 
hvilken skabelon de anvender. Ville denne skabelon kunne bruges til at holde styr på 
klagerne, til at rapportere om NGO’ens aktiviteter og til at dele oplysninger med 
andre NGO’er? 
 
Spørg dem hvilke rettigheder der blev krænket i dette tilfælde, og hvorfor de mener, 
at denne situation er forkert? Er dette problem individuelt eller systematisk? Hvilke 
grundlæggende oplysninger mangler, og hvilke yderligere beviser skal fremskaffes 
og hvordan?  
 
Med afsæt til strategisk planlægning, skal du bede deltagerne om at identificere 
problemstillinger i sagen, der relaterer til individuelle roma-børn og -forældre samt 
problemstillinger, der afslører en generel praksis, og som fører til strukturel 
diskrimination. Spørg om deres respektive NGO’er håndterer individuelle sager, 
strukturelle problemer eller begge dele. Hvis sidstnævnte er tilfældet, så spørg 
hvordan de afbalancerer deres aktiviteter mellem det individuelle og det generelle 
niveau. 
 
Der findes forskellige bevistyper, som kan lette kravet til diskriminationsofrene om, at 
de skal kunne bevise deres påstande. Det er blandt andet brugen af statistikker, 
“situation testing”, brugen af forespørgsel om offentlige data/oplysninger, lyd- eller 
videooptagelser, kriminaltekniske ekspertholdninger og muligheden for at drage 
logiske slutninger på baggrund af indicier.  
 
Ved “situation testing” henvises til “situation testing” modulet (4.4). For yderligere 
oplysning om “situation testing” henvises til læsematerialet: Proving discrimination 
cases, the role of situation testing, der kan hentes på: 
http://www.migpolgroup.com/public/docs/153.ProvingDiscriminationCases_theroleofS
ituationTesting_EN_03.09.pdf. For yderligere oplysninger om beviser henvises til 
Håndbogen i at fremsætte en diskriminationsanmeldelse (udgives af Det europæiske 
netværk af juridiske eksperter indenfor området ikke-diskrimination).20 
 
4.1.5 Hvad er strategisk planlægning? 
 
PRÆSENTATION  
 
Strategisk planlægning er en organisations proces i forhold til at definere 
organisationens retning, og foretage beslutninger i forhold til at allokere deres 
menneskelige og finansielle ressourcer for at forfølge denne strategi. Der kan bruges 
forskellige teknikker i strategisk planlægning, herunder SWOT-analyse (Strengths, 
Weaknesses, Opportunities, Threats (styrker, svagheder, muligheder og trusler)), 
PEST-analyser (Political, Economic, Social, Technological factors (politiske, 
økonomiske, sociale og teknologiske faktorer)), STEER-analyse (Socio-cultural, 
Technological, Economic, Ecological, Regulatory factors (socio-kulturelle, 

                                                 
20  Se fodnote 20.  

http://www.migpolgroup.com/public/docs/153.ProvingDiscriminationCases_theroleofSituationTesting_EN_03.09.pdf
http://www.migpolgroup.com/public/docs/153.ProvingDiscriminationCases_theroleofSituationTesting_EN_03.09.pdf
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teknologiske, økonomiske, økologiske og regulatoriske faktorer)) og EPISTEL 
(Environment, Political, Informatic, Social, Technological, Economic, Legal 
(miljømæssige, politiske, informationsmæssige, sociale, teknologiske, økonomiske 
og juridiske faktorer)). Alle strategiplaner håndterer mindst et af de tre 
hovedspørgsmål:  
 
a) ”Hvad gør vi?” 
b) “For hvem gør vi det?” 
c) ”Hvordan udmærker vi os?” 

 
I mange organisationer ses strategiplanlægning som en proces for at afgøre, hvor en 
organisation er på vej hen i løbet af det næste år eller – mere almindeligt – hvor den 
vil være om tre til fem år (langsigtet), skønt visse organisationer udvider deres vision 
til en 20-årig periode. For at kunne afgøre hvor den er på vej hen, skal 
organisationen vide nøjagtig, hvor den er, og derefter afgøre hvor den gerne vil hen, 
og hvad den skal gøre for at nå det mål. Det endelige dokument for dette kaldes en 
“strategiplan”. Der er mange tilgange til strategiplanlægning, men normalt anvendes 
en tretrinsproces: 
 
• Situation – vurdering af den aktuelle situation, og hvordan den opstod. 
• Mål – definerede mål og/eller målsætninger (kaldes sommetider ”ideal-tilstand”) 
• Metode / forslag – kortlægning af en mulig metode til at nå mål/målsætninger 

 
En anden metode kaldes See-Think-Draw (Se-Tænk-Kortlæg) 
 
• Se – hvad er situationen i dag? 
• Tænk – definer mål/målsætninger 
• Tegn – kortlæg en metode til opnåelse af mål/målsætninger 

 
SWOT-analysen er den mest brugbare tilgang til strategiplanlægning. Hovedformålet 
med dette redskab er at analysere interne strategiske faktorer, styrker og svagheder 
forbundet med organisationen og eksterne faktorer, som organisationen ikke er herre 
over - eksempelvis muligheder og trusler. For yderligere anvendelser af SWOT 
henvises til moduler vedrørende partnerskab (4.3) og advokering (4.2).  
 
Et af de primære mål, når der tegnes en strategiplan, er at udvikle den på en måde, 
så den nemt kan overføres til en handlingsplan. De fleste strategiplaner adresserer 
initiativer på højt niveau og opstiller overordnede mål, men de oversættes ikke til 
daglige projekter og opgaver, der er krævet for at planen kan udføres. 
 
Specifikke tidsbundne redegørelser for planlagte, fremtidige resultater samt generelle 
og kontinuerlige redegørelser for tilsigtede, fremtidige resultater kaldes enten mål 
eller målsætninger. Man har typisk flere mål på samme tid. Det er bedst for at sikre, 
at målene kan kombineres godt med hinanden. Er mål A kompatibelt med mål B? 
Passer de til hinanden, så de kan udgøre en ensartet strategi?  
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Én tilgang anbefaler, at man har kortsigtede mål, mellemlange mål og langsigtede 
mål. I denne model kan man forvente, at de kortsigtede mål opnås ret nemt: de er 
kun lige nøjagtig uden for rækkevidde. I den anden ende virker de langsigtede mål 
ekstremt besværlige, nærmest uopnåelige. Når man bruger et mål som trinbræt til det 
næste, involverer det sekvensering af mål. En person eller gruppe starter med at 
opnå de nemme, kortsigtede mål og derefter går de videre til de mellemlange mål, for 
til sidst at komme til de langsigtede mål. Sekvensering af mål kan skabe en slags 
“målstige”. I organisatorisk sammenhæng er det muligt for organisationen at 
koordinere mål således, at de ikke kommer i konflikt med hinanden. Mål for den ene 
del af organisationen bør kunne væves sammen med mål for de andre dele af 
organisationen. 
 
Elementerne i en grundlæggende strategisk cyklus kan anvendes i brede langsigtede 
strategier samt i kortsigtede strategiaktiviteter.  
 
ØVELSE: Med udgangspunkt i diagrammet nedenfor skal I demonstrere processen 
for strategiplanlægning ved hjælp af eksemplet med romaernes 
uddannelsesmuligheder. Skønt dette modul fokuserer på juridisk hjælp, herunder 
sagsanlæg, er det muligt, at deltagerne ønsker at vælge en ikke-juridisk strategi. 
Husk på, at en NGO kan køre en hel strategiplanlægningsspiral, lige fra juridisk 
rådgivning til opmærksomhedsskabelse osv. – eller den anden vej rundt! 
 
Husk deltagerne på forskellene mellem juridisk hjælp og rådgivning og så strategisk 
sagsanlæg. Spørg dem om der er andre NGO’er / ligebehandlingsorganer, der kan 
hjælpe dem med at løse sagen. Her er nogle spørgsmål, som kan styre 
diskussionen: 
 
• Hvad gør din NGO? 
• Hvilken opbakning har din NGO: finansielt, personligt, andet? 
• Hvad ønsker offeret? 
• Passer ønsket til din NGO’s mål? 
• Hvor langt er din NGO villig til at gå? 
• Hvem spiller en rolle i forhold til at løse denne sag og på hvilket niveau? 
• Hvad ville andre have gjort? 
 
Strategisk sagsanlæg i forhold til juridisk rådgivning 
 
Strategiske sagsanlæg kaldes også sommetider for ”indvirkningssager” og involverer 
udvælgelse af og videreførelse af en sag til domstolen med det mål at skabe større 
samfundsmæssige forandringer. Personer der anlægger strategiske sager, ønsker at 
bruge lovgivningen til at gøre et større indtryk end blot at vinde den konkrete sag. 
Dette betyder, at strategisk sagsanlæg ikke kun handler om resultatet af selve sagen, 
men også om de virkninger, sagen vil have på større befolkningsgrupper og på 
myndighederne. 
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Strategisk sagsanlæg i forhold til juridisk rådgivning Det er vigtigt at bemærke, at 
strategiske sagsanlæg er meget anderledes end de fleste mere almindelige former 
for juridisk rådgivning. Almindelige juridiske rådgivningsorganisationer tilbyder 
værdifuld rådgivning til individuelle klienter og arbejder flittigt på at repræsentere og 
rådgive deres klienter i de sager, som de nu engang kommer med. Men da 
almindelig juridisk rådgivning er klientcentreret og er begrænset af den ydende 
organisations ressourcer, er der ofte ingen mulighed for at se på sager i en større 
sammenhæng. Strategiske sagsanlæg er på den anden side fokuseret på at ændre 
politikker og bredere adfærdsmønstre. Derfor er strategiske sagsanlæg ikke 
nødvendigvis designet til at yde service til flest mulige mennesker på samme måde 
som almindelig juridisk rådgivning er. 
 
Advokering. Ved sagsanlæg kan talsmænd for social retfærdighed anvende 
domstolene som et middel til gennemførsel af juridiske og sociale forandringer.  
Dette er ofte en del af en overordnet advokeringskampagne, der er designet til at øge 
opmærksomheden om et bestemt emne, eller som er designet til at støtte en særligt 
dårligt stillet befolkningsgruppes rettigheder. Mange grupper eller individuelle 
personer der anlægger strategiske sager, ønsker også at overbevise andre om, at de 
skal slutte op om deres sag, eller de ønsker at påvirke regeringen til at ændre 
lovgivningen.  
 
Resultater. Når strategiske sagsanlæg anvendes rigtigt, kan det give banebrydende 
resultater. Det kan få en regering til at skride til handling for at yde grundlæggende 
omsorg for borgerne, garantere lige rettigheder for minoriteter eller standse en 
miljøskadelig aktivitet. Der er ingen grænser for, hvad strategisk sagsanlæg kan 
udrette.21  
 
I den sidste spørgerunde skal du påvise sammenhænge mellem skabelonen til 
spørgsmålene, strategihjulet, de aktivitetstyper man kan vælge samt de oplysninger 
der er behov for. 

                                                 
21  Geary P, (2009) Children’s rights: A guide to strategic litigation, Child Rights Information Network: 

London. 
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4.2 Advokering  
 
“Tvivl aldrig på, at en lille gruppe omsorgsfulde, engagerede borgere kan ændre 
verden. Det er i virkeligheden det eneste, der nogensinde har ændret den”.  
Margaret Mead  
 
Formålet med dette modul er, at NGO’er skal opnå kendskab og færdigheder, så de 
kan advokere strategisk for at sikre forbedret, mere effektiv implementering af 
lovgivning og politikker til bekæmpelse af diskrimination. 
 
4.2.1 Definition 
 
I denne håndbog betyder “advokering” et organiseret forsøg på at sikre forandring 
ved at præsentere beviser og argumenter for, hvordan og hvorfor en forandring skal 
gennemføres. Forandringen kan være i politikker og i lovgivningen, i 
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implementeringen af disse politikker eller denne lovgivning eller i folks 
opmærksomhed omkring politikkerne og deres egne rettigheder.  
 
At “advokere strategisk” betyder, at aktører der ønsker at opnå et bestemt mål, 
udfører en serie aktiviteter, der er omhyggeligt udviklet og planlagt. Lobbyisme er én 
form for advokering. 
 
4.2.2 Afgrænsning 
 
Dette modul drøfter, hvorledes NGO’er kan påtage sig at advokere strategisk og 
effektivt. Modulet vurderer generelt set, hvad der er nødvendigt ved udformning, 
planlægning og gennemførsel af de forskellige advokeringsaktiviteter og vurderer 
desuden overvågning og evaluering af resultaterne og indvirkningen.  
 
At advokere involverer indsamling af oplysninger, overvågning, opbygning af 
partnerskaber, netværkssocialisering og brug af medierne. Det er alt sammen emner, 
der er dækket i andre moduler af denne håndbog. Dette modul viser, i hvilken 
sammenhæng sådanne processer eller aktiviteter er nødvendige for effektiv 
advokering. 
 
Dette modul drejer sig om NGO’ers måde at advokere på. Det drøfter ikke lobbyisme, 
der foretages som en kommerciel aktivitet eller nogen anden form for advokering 
foretaget af organisationer i den private sektor. Modulet diskuterer heller ikke den 
samfundsbaserede kapacitetsopbygning, der kan være en del af NGO’ernes 
strategiske advokering. 
 
4.2.3 Indhold 
 
Advokering er en systematisk proces for at opnå forandringer via bestemte trin og 
aktiviteter.  
 
a) Indledende analyse til at definere en advokeringssag 
 
Hvad går galt? Eller hvad går ikke rigtigt? Er der beviser for diskrimination, ulemper 
eller utilstrækkelighed på områder, hvor din organisation har interesser? Er der bevis 
for mangel på fuldstændig implementering af national eller EU-baseret lovgivning 
vedrørende ikke-diskrimination? Er der politikker eller praksisser, der forhindrer eller 
vanskeliggør, at alle samfundsgrupper nyder godt af deres rettigheder eller ret til 
ligebehandling?  
 
Eksempel: 
 

Personer med handicap udelukkes i uforholdsmæssig grad fra de fleste typer 
beskæftigelse på de fleste niveauer, med undtagelse af de ”beskyttede” 
stillinger, der er begrænset udelukkende til personer med handicap. 
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Trods national, europæisk og international lovgivning, der kræver 
ligebehandling i forbindelse med adgang til uddannelse, mødes især etniske 
minoritetsfamilier med diskrimination (direkte og/eller indirekte), når de forsøger 
at indskrive deres børn på en lokal folkeskole. 

 
• Hvilke beviser har du? Er beviserne objektive? Er de utvetydige? 
• Hvad er de bagvedliggende årsager? Hvem er ansvarlig? 
• Hvordan kan årsagerne håndteres?  
• Hvor tror du, med baggrund i din erfaring, at forandringer er mulige, og hvor er det 

sandsynligt, at du møder den største modstand mod forandringer? 
 
“Problemtræet” er et nyttigt analyseredskab, der bør hjælpe dig med at visualisere 
de juridiske, politiske og sociale aspekter af problemet. “Problemtræet” hjælper med 
at identificere, hvilke årsager og hvilke konsekvenser der er direkte relateret til 
problemet, og hvor du mest effektivt kan målrette din advokeringsaktivitet.  
 
I det forenklede eksempel på et “problemtræ” nedenfor, er træets stamme problemet, 
rødderne er faktorer, der kan bidrage til problemet og de dybeste rødder er 
årsagerne til problemet. Symptomerne på eller virkningerne af problemet er grenene, 
og de yderligere virkninger er de øverste grene. 
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Bemærk: Dette er kun et eksempel. I virkeligheden ville der være andre årsager og 
virkninger samt flere links mellem årsagerne. 
 
b) Få mere at vide: forståelse af problemet og dets årsager 
 
Før du begynder at planlægge din advokeringsaktivitet, er det yderst vigtigt, at du har 
størst mulig forståelse for problemet og dets årsager. (For yderligere drøftelse af 
indsamling af oplysninger, henvises til modulet under 4.1ovenfor).  
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Det kan være nyttigt at opdele problemet i komponentdele og derefter identificere 
årsager og konsekvenser samt de mulige løsninger for hver del. Det kan hjælpe dig 
med at identificere de grundlæggende årsager, hvis du hele tiden spørger “hvorfor”. 
 
Man kan eksempelvis se på barriererne for ligebehandling af personer med handicap 
på beskæftigelsesområdet på følgende måde: 
 
• arbejdsgivernes mangel på opmærksomhed omkring ikke-

diskriminationslovgivningen 
• arbejdsgivernes fordomme og uvidenhed i forbindelse med arbejdsduelighed 

hos personer med handicap  
• lille interesse hos fagforeningerne i forhold til manglende ansættelse af 

personer med handicap 
• udelukkelse af personer med handicap fra uddannelse og oplæring der ellers 

kan udruste dem til beskæftigelse 
• ikke-diskriminationslovgivning er ikke implementeret og/eller håndhæves ikke  
• personer med handicap er ikke klar over deres rettigheder under ikke-

diskriminationslovgivningen 
• mangel på agenturer der er i stand til at give personer med handicap rådgivning 

og hjælp vedrørende rettigheder imod diskrimination.  
 
Hver af disse faktorer vil have sine egne årsager. Du bør for hver af dem også være i 
stand til at identificere de ansvarlige personer eller institutioner. Dette kan hjælpe i 
forhold til at planlægge, hvad der bør gøres for at opnå forandring. 
 
c) Hvad er dit langsigtede mål? Hvad er dine målsætninger?  
 
Dit advokeringsmål bør beskrive den forandring, som du gerne vil se. Det er det 
ønskede langsigtede resultat af dine advokeringsaktiviteter. Dit advokeringsmål 
kunne være generelt, eksempelvis: 

 
Personer med handicap skal have samme adgang til beskæftigelse som 
personer uden handicap. 
 
Alle skoler i området bør tilbyde lige adgang til almindelig uddannelse til elever 
af alle etniske grupper uden diskrimination. 

 
Dine advokeringsmålsætninger er korte eller mellemlange forandringer, som du 
bør være i stand til at opnå, og som bidrager til, at du når dit mål. Når et problem er 
komplekst eller har mange forskellige årsager, vil du sandsynligvis identificere mere 
end én målsætning, der leder mod dit mål. Generelt bør advokeringsmålsætninger 
have en tidsramme på et til tre år. Dette giver dig en mulighed for at holde øje med 
dit fremskridt (se nedenfor), og for at du, i dine yderligere målsætninger, kan tage 
højde for enhver form for politisk, juridisk eller anden udvikling, der kunne påvirke 
opnåelsen af dit langsigtede mål. 
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Dine målsætninger bør være SMART – Specific (specifikke), Measurable (målbare), 
Achievable (opnåelige), Realistic (realistiske) og Time-bound (tidsbundne). De bør 
beskrive den forandring, som du sigter mod at opnå, og ikke hvad du har planer om 
at gøre for at opnå denne forandring. Eksempel: 
 

Inden for 18 måneder skal den relevante myndighed eller det specialiserede 
ligestillingsorgan offentliggøre eller omdele klare retningslinjer vedrørende 
forbuddet mod diskrimination på beskæftigelsesområdet til alle nationale 
lønmodtagerorganisationer og alle registrerede fagforeninger. 
  
Ved begyndelsen af næste skoleår skal embedsmænd i 
regionsuddannelsesområdet og skoleledere på alle skoler i regionen have 
deltaget i oplæring indenfor de nationale ikke-diskriminationslovgivninger, der 
gælder på uddannelsesområdet.   
 

Specifik – undgå vage termer såsom “bemyndige” og “muliggøre” - sig hvad du 
mener. 
 
Målbart – vær så præcis som muligt. Inkluder tal (på personer, organisationer, 
hyppighed, testsager). Hvis der er geografiske afgrænsninger eller sektorielle 
grænser, bør de klarlægges. Det kan eksempelvis være hele landet eller indenfor de 
tre store befolkningsområder, alle serviceudbydere eller serviceudbydere i den 
offentlige sektor. 
 
Opnåeligt – Fremsæt dine målsætninger på en sådan måde, at du og andre ved, 
hvornår du har opnået dem. Eksempelvis kan effektiv, juridisk beskyttelse mod 
diskrimination indenfor uddannelse være et mål, men dine målsætninger bør anføre 
hvad, hvornår, hvem, hvor og hvordan (fx regeringen vil i løbet af de næste 12 
måneder gennemgå, hvordan ikke-diskriminationslovgivningen anvendes på 
uddannelsesområdet). 
  
Realistisk – dine målsætninger bør være opnåelige indenfor din planlagte tidsramme 
og indenfor din organisations kapacitetsgrænser (se nedenfor). 
 
Tidsbundet – dine målsætninger bør inkludere en klar, realistisk tidsramme inden for 
hvilken de foreslåede forandringer bør kunne opnås.   
 
d) Vurdering af din advokeringskapacitet 
 
Når du fastlægger dine målsætninger og planlægger din advokeringsstrategi, er din 
organisations kapacitet en kritisk faktor. Du har behov for at have et nøjagtigt billede 
af, hvad din organisation på egen hånd eller sammen med andre organisationer er i 
stand til at klare. Er organisationen i stand til at planlægge, styre og vedligeholde 
advokeringsarbejdet, der svarer til forandring af det politiske miljø og involvere 
interessenter? Er der tilstrækkeligt personale og tilstrækkelige økonomiske 
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ressourcer? Har de forskellige personer den nødvendige viden og de nødvendige 
færdigheder?  
  
En SWOT-advokeringsanalyse (se modulet om indsamling af oplysninger og 
planlægning af handlingsplan (4.1)) kan hjælpe dig med at vurdere din organisations 
kapacitet, med henblik på de interne styrker og svagheder samt eksterne muligheder 
og trusler.  
 
Det er vigtigt, at du trækker på din organisations styrker, såsom kendskab til 
problemerne, relevante kontakter og advokeringserfaring, mens du finder metoder til 
at overkomme de interne svagheder såsom mangel på finansiering eller udfordrende 
krav til personalets og de frivilliges tid.  
 
Eksterne muligheder kunne inkludere de nyeste medierapporter, succesfulde 
domsafsigelser og støtte fra andre organisationer. En central del af din 
advokeringshandlingsplan bør også være, at du indarbejder foranstaltninger til at 
overkomme mulige eksterne trusler: såsom manglende interesse i offentligheden og 
manglende støtte fra de primære beslutningstagere. Du bør være forberedt på 
ubekendte faktorer, såsom udskiftning af nationalt eller lokalt styre, som også bør 
udgøre en central del af din advokeringshandlingsplan.  
 
e) Magt og indflydelse: Hvordan, hvornår og af hvem foretages 

beslutninger? Hvem påvirker beslutningstagerne? Hvem har reel magt til 
at indvillige i forandring?  

 
Du har muligvis allerede en god forståelse for de politiske realiteter, der er relevante 
for dine advokeringsproblemer.  
 
“Sager der vedrører magt og politik er … uløseligt forbundet med 
advokeringsarbejde, trods visse aktørers modstand mod at blive involveret i politik”.22 
 
De spørgsmål du skal besvare, er blandt andre: 
 
• Hvem er ansvarlig for politikken, som du er involveret i? I denne sammenhæng 

kan politik inkludere mangel på politik, utilstrækkelig politik eller ukorrekt 
implementering eller håndhævelse af politik. 

• Hvem er beslutningstagerne? Hvem kan påvirke beslutningstagerne?  
• Er der offentlig interesse omkring politikken, eller er det et problem, der aldrig 

drøftes?  
• Hvordan vil du påvirke politikken? Hvordan fungerer processen for skabelse af 

politikken og magtdynamikken i den forbindelse i praksis? Hvad er de mulige 
indgangsvinkler? 

  

                                                 
22  WaterAid Advocacy. What’s it all about. A guide to advocacy work in the water and sanitation 

sector, November 2001. 
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Magt kan udøves på forskellige måder samtidigt. Det er vigtigt for din analyse, at du 
overvejer disse forskellige måder i sammenhæng med din planlagte advokering, så 
du kan designe relevante advokeringsstrategier: 
 
• Synlig magt – formelle regler, strukturer, institutioner og procedurer 
• Skjult magt – de magtfulde personer der styrer agendaen, eksklusiv de mindre 

magtfulde grupper 
• Usynlig magt – de faktorer der former værdier, normer, overbevisninger og 

holdninger, varige mønstre for dominans og underlegenhed 
 

 
 
 
 
 
 
 
Hvordan, hvornår og af hvem foretages beslutninger? Der er formelle og uformelle 
processer for beslutningstagning: 
 
• formel beslutningstagning er det, der er krævet ved lov eller i grundloven eller af 

en organisations regler, og 
• uformel beslutningstagning går ofte forud for formel beslutningstagning 

eksempelvis når en gruppe beslutningstagere, der er engageret i den formelle 
proces, bliver enige om at antage en bestemt holdning. 
 

f) Hvem er de primære målpersoner og hvem er de sekundære?  
 
Advokering handler om at opnå forandring. For at dette kan lade sig gøre, kræver 
det, at personer eller institutioner med magt er enige i de forandringer, som du 
advokerer for. Det er derfor nødvendigt, at du identificere dine primære målpersoner 
– den person, gruppe af personer eller de institutioner, der har magten til at reagere 
på dine krav, og som kan styre processen med fastlæggelse af strategi i forhold til 
din sag. 
 
Du bør også identificere personer, der har indflydelse på dine målpersoner, og som 
kan bruge deres indflydelse for eller imod din sag. Dette er de sekundære 
målpersoner.  
 
Interessenter inkluderer den bredere gruppe af personer og institutioner, der kan 
have en indvirkning – positiv eller negativ – på din advokeringssag, eller som vil blive 
påvirket af de forandringer, som du kræver.   
 
Hvilke af dine primære målpersoner, sekundære målpersoner og hovedinteressenter 
er der størst sandsynlighed for at få som allierede eller modstandere i forhold til din 
advokeringssag? For at visualisere den magtdynamik, som er relateret til din sag, 

Diskrimination af personer med handicap på 
beskæftigelsesområdet: magttyper 
Synlig magt: arbejdsgivere 
Skjult magt: ejere/investorer, forsikringsfirmaer  
Usynlig magt: samfundsmæssige fordomme og uvidenhed  



 

59 
 

Bevidstgørelsesseminarer for civilsamfundets organisationer om ikke-diskrimination og ligestilling 
 

kan du kortlægge dine primære og dine sekundære målpersoner og dine 
hovedinteressenter på magtaksen og på støtte- eller modstandsaksen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit fokus bør være på dine primære målpersoner med den største magt (dem du kan 
placere over den vandrette linje i dette diagram). Du bør søge efter metoder til, på en 
iøjefaldende måde, at involvere de mest magtfulde personer, som støtter dig. Din 
største udfordring vil være at forsøge at skifte holdning hos de mest magtfulde 
målpersoner, som du har vurderet som store modstandere af din sag. 
 
Jo mere du ved om dine målpersoner i relation til dine målsætninger, jo bedre vil du 
være i stand til at påvirke dem. Du vil have forskellige oplysningskilder, der kan 
hjælpe dig med at opbygge et billede af interesserne, holdningerne og ethvert 
ændrende magtforhold for dine målpersoner. Sådanne kilder kan omfatte: 
 
• tidligere direkte kontakt med din organisation; 
• oplysninger fra medarbejdere, partnere, modstandere; 
• observationer i forskellige situationer: formelle eller uformelle møder, taler, 

pressekonferencer, medieoptrædener, optræden i retssale; 
• reportager i medierne; og 
• relevante websites. 

 
g) Hvad er dit kernebudskab?  
 
Når du kender dit kernebudskab kan du skræddersy det til at fremlægge din sag 
overfor forskellige publikummer. Du kan tilpasse det til slogans, lydsekvenser, 
historier eller briefinger. Målet med dit budskab bør være at oplyse, overbevise og 
påvirke personer til at skride til handling og støtte din advokeringssag. Det bør 
fortælle dit publikum, hvad du ønsker, de skal gøre. 
  
Dit kernebudskab bør opsummere, hvor du er i planlægningen af din 
advokeringsstrategi:  
 
• din analyse af problemet; 
• beviser som din analyse bygger på – i klare facts; 
• årsagerne til problemet; 
• de personer du mener, er ansvarlige; 
• årsagen til at en forandring er nødvendig; 

 
     maksimal magt 

minimal magt 

støtte modstand 
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• dit forslag til en løsning; og 
• de aktiviteter du beder andre om at udføre, for at denne forandring kan opnås. 

 
h) Valg af den rigtige tilgang og passende advokeringsmetoder og redskaber  
 
Der er mange advokeringsmetoder og redskaber. Dit valg vil normalt være baseret 
på: 
 
• din analyse af problemet og dine primære og sekundære målpersoner;  
• dine mål; 
• dine ressourcer; og  
• din organisations arbejdsmetoder. 
  
I takt med at projektet fortsætter, vil din overvågning og din periodiske evaluering (se 
nedenfor) hjælpe dig med at vælge de metoder, der er de mest effektive til bestemte 
målpersoner. 
 
De fleste advokeringsaktiviteter involverer brugen af mere end en metode eller et 
redskab, herunder følgende: 
 
• lobbyisme;  
• møder, konferencer eller workshops; 
• briefinger og rapporter; 
• brevskrivning/mails; 
• brug af medierne; 
• brug af it; 
• strategiske sagsanlæg (se modulet indsamling af oplysninger og strategisk 

planlægning (4.1)); og 
• kampagnedeltagelse, mobilisering af medlemmer af offentligheden (protester, 

demonstrationer) 
 
Hvad er lobbyisme? Hvornår er lobbyisme et relevant redskab? 
 

“Lobbyisme kan være en ekstremt effektiv metode til at få dit budskab ud, 
men det skal være velgennemtænkt på forhånd, så man får mest muligt ud af 
muligheden”. 23 

 
Lobbyisme drejer sig om uddannelse af beslutningstagere og om at overbevise dem 
om, at de skal fremme din sag. Lobbyisme kan optræde formelt gennem briefinger og 
møder eller uformelt gennem samtaler ved andre begivenheder og i løbet af 
dagligdagssituationer såsom at gå ned ad strøget eller spise på en café.   
 

                                                 
23  Save the Children International (2007), Advocacy matters, Helping children change the world, 

Participants’ manual, p.103. 
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Lobbyisme kan være en nyttig advokeringsmetode, når du kan identificere 
beslutningstagere, og når du kan beskrive en specifik aktivitet foretaget af 
beslutningstagere, der vil gøre en reel forskel. Det kan eksempelvis være at 
praktisere lobbyisme overfor et lokalt byrådsmedlem, når en af dine målsætninger er 
at stoppe lukningen af en lokal skole. 
 
For at gøre bedst mulig brug af dine lobbyismemuligheder bør du: 
 
• lære hvordan man betræder “magtens korridorer” – systemet, procedurer og i 

særdeleshed tidsplaner, samt hvem der er ledere og vigtige aktører.  Formel 
beslutningstagning følger ofte meget strikte proceduremæssige regler, der 
begrænser hvordan og hvornår alle indgreb og alle politiske forandringer er 
mulige.   

• klassificere hvor aktørerne står i forhold til din sag og klassificere deres 
indflydelsesgrad 

• udvikle og opbygge relationer – hjælpe dine målpersoner og andre til at forstå 
din sag; opnå deres tillid. 

• vise din magt - koordinere medietiming og timing af andre aktiviteter så 
beslutningstagere bliver opmærksomme på at støtte af din sag.  

 
Lobbyisme kan involvere møder, briefinger, rapporter og brevskrivning. 
 
 Møder – lobbyismemøder, lukkede møder, åbne møder, konferencer  
 
Møder kan være en effektiv måde til at oplyse personer om problemet, om dit forslag 
til en løsning, at høre på modargumenter, at vinde støtte, at etablere netværker og til 
at opbygge partnerskaber. 
 
Alle advokeringsmøder skal forberedes godt, gennemføres omhyggeligt og følges op 
på: 
 
• På forhånd: Fastlæg dine mål for mødet, planlæg hvordan du vil præsentere 

din sag, vid hvad der sandsynligvis vil interessere og påvirke dine målpersoner 
og andre deltagere og øv dig på dine argumenter. 

• Under mødet: Forklar sagen på en måde der gør det relevant at deltage, brug 
beviser og personlige historier - og lyt. Forsøg at få et tilsagn om støtte. Hvis 
det er et lobbyismemøde, kan du endvidere tilbyde at hjælpe med oplysninger, 
bede beslutningstageren eller dennes stab om at udføre specifikke aktiviteter og 
forsøge at blive enige om en tidsplan. Husk at give dine kontaktoplysninger og 
dine relevante oplysninger. 

• Efter mødet: Evaluér mødet, og skriv og send en bekræftelse på de aftalte 
handlingspunkter i de tilfælde hvor det er relevant og vedlæg bilagsmateriale. 
Hvis det var et lobbyismemøde, er det muligt, at du skal følge op med en 
telefonopringning, en e-mail eller et brev, hvor du spørger, om der er behov for 
yderligere oplysninger, så du forsigtigt skubber sagen fremad, eller for at forslå 
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et ekstra møde. Selv hvis der ikke er tegn på forandring, skal du bibeholde 
kontakten og forsøge andre tilgange. 

 
 Skriv rapporter og briefinger  
 
En rapport over resultaterne af din research af problemet kan være et nyttigt 
advokeringsredskab, men din rapport skal skræddersys til det tilsigtede publikum. Jo 
vigtigere den tilsigtede læser er, jo mindre tid vil vedkommende have til at læse din 
rapport, og der er derfor et større behov for, at du opsummerer eller simpelthen nøjes 
med at sende en sammenfatning. 
 
En briefing er en metode til at gøre beslutningstagere opmærksomme på et emne. 
Briefinger er i særdeleshed nyttige som en metode til at opnå støtte til din position, 
når du ved, at der skal træffes vigtige beslutninger. En briefing bør klart udtrykke den 
aktivitet, du beder målpersonen om at udføre. Du bør fremlægge baggrunden for 
aktiviteten, illustrere med sagseksempler, drøfte alternativer og levere beviser der 
understøtte dit løsningsforslag. Du kan kombinere klargøring af en briefing med 
mediearbejde, hvor du sender en dækkende pressemeddelelse lige før målpersonen 
skal foretage en stor beslutning. 
 
 Skriv breve og e-mails 
 
Breve og e-mails er redskaber, som du kan bruge i kombination med lobbyisme. Du 
kan også mobilisere offentligheden til at bruge breve eller e-mails som en del af en 
offentlig kampagne. Brevskrivning skal, som alle de andre redskaber, planlægges så 
brevene skaber interesse hos de beslutningstagere, der sandsynligvis modtager 
mange breve og e-mail. Indholdet skal være kort. Det skal klarlægge formålet, 
referere til et fælles anliggende og det skal fremgå klart, hvad du beder modtageren 
om. Behold altid en kopi. Det er muligt, at du gerne vil sende kopier til sekundære 
målpersoner. 
 
 Brug it-redskaber: Websites, underskriftsindsamlinger, blogs  

 
Internettet giver muligheder for, at du får dit budskab ud til millioner af mennesker. 
Du kan udvikle og bruge et website til at tage problemer op, tilskynde til debatter og 
reagere på hændelser. Du kan præsentere beviset for at understøtte din sag med 
fotografier, lyd og skrevne ord.  Du skal holde dit website opdateret, så du bibeholder 
dets relevans.   
 
Online underskriftsindsamlinger kan være en metode til at vise offentlighedens støtte 
af din sag. Beskeden i en underskriftsindsamling skal være utvetydig, så 
underskriverne ved, hvad de indvilliger i og så den endelige modtager får et klart 
budskab.  
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For at beskytte dit budskab og underskrivernes personlige oplysninger anbefales det, 
at du bruger et website til underskriftsindsamling eksempelvis: 
http://www.xmarks.com/topic/petitions?sid=gncxkq6c&product=xmarks&featured=122
84842&xplat=SearchBoost001:C&cid=serp.shmear.rating&mid=g0blacw7.  
 
Blogs er blevet meget populære redskaber til at nå ud til offentligheden og til 
meningsdannelse. Din NGO kan bruge en gruppeblog til at teste holdninger til 
aspekter for dit advokeringsprojekt. En blog til dette formål skal planlægges og være 
velkonstrueret for at fremhæve emnerne, som du gerne vil have kommentarer til. Du 
kan også bruge din blog til at skabe opmærksomhed omkring hændelser eller 
kampagner, der mere fyldestgørende beskriver dit website.  
 
 Brug af medierne 
 
Hvis du har identificeret offentligheden som en primær influent på 
beslutningstagerne, er det meget vigtigt, at du engagerer dig med medierne.  
 
Dit arbejde med medierne kan være proaktivt eller reaktivt: indledt af dig eller af 
medierne, der spørger ind til dine synspunkter. Du bør forberede dig godt, og kende 
dit emne grundigt.  
 
Effektiv rådgivning er ofte afhængig af timing, og du bør derfor, i det omfang det er 
muligt, forsøge at koordinere mediedækningen med beslutningstagernes tidsplaner 
eller en planlagt offentlig begivenhed.  
 
i) Forberedelse af din handlingsplan 
 
Alle de ovenstående trin og former for advokering skal indarbejdes i din 
advokeringshandlingsplan – køreplanen mod dit langsigtede mål. (Se udarbejdelse af 
handlingsplan i modulet Indsamling af oplysninger og handlingsplanlægning (4.1)). 
Hvis du arbejder sammen med andre organisationer, bør de involveres i udkastet til 
handlingsplanen. Planen bør referere til dine målsætninger og de 
advokeringsaktiviteter, du har planer om at foretage. Udkastet bør angive 
succesindikatorer for hvornår, af hvem, med hvilke ressourcer og hvad det forventes 
at resultere i og regelmæssig evaluering af disse punkter.  
 
EKSEMPEL PÅ EN ADVOKERINGSHANDLINGSPLANSTRUKTUR 
 
År Måned Dato  Aktivitet Målper

son  
Hvem 
leder?  

Andre 
personer 

Nødvendige 
ressourcer 

        
        
        
        
        

http://www.xmarks.com/topic/petitions?sid=gncxkq6c&product=xmarks&featured=12284842&xplat=SearchBoost001:C&cid=serp.shmear.rating&mid=g0blacw7
http://www.xmarks.com/topic/petitions?sid=gncxkq6c&product=xmarks&featured=12284842&xplat=SearchBoost001:C&cid=serp.shmear.rating&mid=g0blacw7
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j) Overvågning og evaluering: Hvad er virkningen af dine 
advokeringsaktiviteter? Hvor effektiv har du været i forhold til at realisere 
dine tilsigtede forandringer? Hvad kan du lære, for at du i fremtiden kan 
advokere mere effektivt? 

 
Overvågning og evaluering af advokeringsaktiviteter er meget vigtige. Det giver dig 
oplysninger om: 
 
• hvorvidt advokeringsarbejdet kører, som det skal, og hvorvidt det er nødvendigt 

at foretage ændringer i den overordnede handlingsplan; 
• hvorvidt målsætningerne er blevet opnået som planlagt; 
• lærepunkter til fremtidige initiativer; 
• ansvarlighed overfor grupper hvis rettigheder advokeringen støtter; og 
• ansvarlighed overfor partnerorganisationer og finansieringsorganer. 
 
Formålet med overvågning er at holde øje med fremskridtet. Overvågning gør det 
muligt at justere handlingsplaner og metoder som en reaktion på uventede 
forandringer, hændelser og oplysninger. Evaluering ser på, om 
advokeringsmålsætningerne er blevet opnået, hvordan de blev opnået, og hvad du 
har lært af dem.  
 
Overvågning og evaluering af advokering: 
 
• overvågning af input og resultater bør foretages regelmæssigt, når du også 

noterer eksterne forandringer. 
• på evalueringstidspunkterne i din handlingsplan bør du stoppe op og vurdere 

fremskridtet, skifte fokus hvis det er nødvendigt, genplanlægge og omdirigere 
ressourcer frem for at vente til den endelige evaluering ved projektets 
afslutning. forsøg at nedskrive resultater og virkninger. de steder, hvor der ikke 
er kvantitative data, kan du notere de tilgængelige beviser så systematisk som 
muligt.  
du bør anerkende, hvor vanskeligt det er at tilskrive kildeangivelser til skabelse 
af forandring, da processen involverer mange forskellige aktører og forskellige 
kræfter. Det er ofte bedst at dele kildeangivelser; 

• din evaluering bør dække alle aspekterne af dit advokeringsarbejde herunder 
viderekommunikation af dit kernebudskab, brug af din research, indvirkning på 
beslutningstagningen, netværksarbejde og opbygning af partnerskaber samt 
generelle organisatoriske problemstillinger. 

• du bør involvere dine partnere, dine klienter, hvis der er nogen, og dine 
målpersoner i evalueringen af dit arbejde. 
 
 
 
 
 
 



 

65 
 

Bevidstgørelsesseminarer for civilsamfundets organisationer om ikke-diskrimination og ligestilling 
 

EKSEMPEL PÅ EN OVERVÅGNINGS- OG EVALUERINGSSTRUKTUR 
Advokeringsaktivitet 
(input)  

Resultat  Indikatorer på 
kortsigtede 
målsætninger og 
mellemresultater 

Indikatorer på 
langsigtede 
målsætninger og 
virkning 

Møder med 
beslutningstagere 

Antal møder Øget antal 
beslutningstagere der 
støtter din sag 
 

Forandring af 
politik.  
Fuld 
implementering af 
den ændrede 
politik.  
Oplysning og 
oplæring givet om 
den ændrede 
politik. 
 

Offentliggørelse af 
pressemeddelelser  

Antal medie- 
henvendelser 

Bredere offentlig 
debat, medierapporter 
der understøtter din 
sag 

 
4.3 Partnerskaber  
 
“At slutte os sammen er en begyndelse, at holde sammen er fremskridt, at arbejde 
sammen er succes".  
Henry Ford 
 
NGO’er bør vedtage en strategisk tilgang til at opbygge og fastholde et bæredygtigt 
forhold til relevante nøgleaktører, så de opnår større indflydelse og mere magt, og så 
de kan opnå bedre resultater, end de ville være i stand til selv.  
 
Dette modul vil hjælpe NGO’er med at opnå en bedre forståelse for processen 
omkring opbygning af partnerskaber, der inkluderer analyse af situationen og af det 
ønskede mål, identifikation af potentielle partnere og disses behov/forventninger 
samt effektiv implementering af partnerskabet.  
 
4.3.1 Definition 
 
Et partnerskab er en aftale om samarbejde baseret på fælles og forenelige mål, der 
laves mellem to eller flere organisationer. Et partnerskab kan etableres for at 
adressere en bestemt sag eller et bredere fælles anliggende eller mål. Et 
partnerskab kan etableres i en afgrænset periode, eller kan fungere på ubestemt tid. 
Et partnerskab kan eksisterer på ethvert plan i et kontinuum fra uformel 
netværksarbejde/informationsudveksling til decideret fælles samarbejde.  
 
4.3.2 Afgrænsning 
 
Dette modul sigter mod at give NGO’er nogle metodiske redskaber, som de kan 
bruge til at indgå i strategiske partnerskaber. Modulet vil ikke omhandle, hvordan 
økonomisk støtte sikres.  

http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/h/henryford121997.html
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Dette modul dækker:  
 
• Årsagen til opbyggelse af partnerskab/netværker og samarbejdsniveauer; 
• Hvad er merværdien ved et partnerskab? Fordele, risici og udfordringer;  
• Identifikation af nøgleaktører og samarbejde (den private sektor, myndigheder, 

fagforbund); 
• Hvordan man effektivt netværker og opbygger partnerskaber med fælles mål og 

målsætninger, der skal opnås;  
• En evaluering af virkningen af netværksaktiviteter og partnerskaber. Hvordan 

man fastholder samarbejde; og  
• Eksempler på nationalt og internationalt samarbejde og god praksis. 
 
4.3.3 Indhold 
 
Netværksarbejde og partnerskab kræver en trinvis tilgang:  
 
TRIN 1 Forberedelse (identifikation af sager der står på spil, årsager og baggrund, 

mulige løsninger) 
TRIN 2 Kortlægning af aktører (identificering af dine potentielle partnere, deres 

kapaciteter, mulige forhindringer) 
TRIN 3 Valg af partnerskabsmodel (formel, uformel, kooperativ, integreret, 

langvarigt osv.) 
TRIN 4 Etablering af partnerskab (aftale) 
TRIN 5 Evaluering og sikring af partnerskabets bæredygtighed 
 
4.3.3.1 Årsagen til opbygning af partnerskab/netværker og klarlægning af 

passende samarbejdsniveauer 
 
Øvelse: Foretag en brainstorm over fordele og potentielle ulemper 

 
 Fordele ved partnerskaber 
 
Partnerskaber gør det muligt for organisationer at opnå den indflydelse, som de 
ikke har mulighed for på egen hånd og for at opnå konkrete resultater, som de ikke 
kunne opnå selv.  
 
Partnerskaber gør det muligt for NGO’er at forfølge bæredygtige fælles mål og 
målsætninger og øge aktiviteternes effektivitet. Fælles aktiviteter vil også bidrage til 
udfylde de huller, som en enkelt organisation ikke kan udfylde.  
 
Partnerskaber gør det muligt for organisationer at identificere muligheder, effektivt at 
imødekomme organisationens behov og fremme dialog og samarbejde med andre 
nøgleaktører.  
 
Et godt udgangspunkt er at tale med relevante grupper og fora, der er identificeret 
som nøgleaktører, for at få indblik i deres holdninger.  Denne type netværksarbejde, 
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vil hjælpe organisationen med at kortlægge potentielle partnere og opbygge en 
database med opdaterede, nyttige kontakter. Organisationen får også en større 
støttebase, der kan styrke virkningen af alle dens aktiviteter/kampagner ved at 
vise kollektiv handling i et budskab/en sag. 
 
Netværksarbejde med andre grupper og organisationer med en fælles målsætning i 
forhold til at bekæmpe diskrimination eller andre relaterede fælles mål (eksempelvis 
forbedring af standarder i folkeskoler) er en ideel metode til at:  
 
• dele ekspertise, viden, knowhow og praksis (og få adgang til nye ideer); 
• bygge på de forskellige partneres ekspertise ved at oprette en fælles pulje af 

ressourcer, der er specialiseret indenfor mange forskellige områder; og  
• bakke op om tværgående samarbejde vedrørende forskellige områder. 

 
Opbygning af alliancer med andre sektorer muliggør en bedre oplysningsudveksling 
og bedre koordination af strategier, og gør det muligt at mobilisere større support til 
en ligebehandlingsagenda (med hvilken man kan påvirke politiske 
beslutningstagere). Partnerskaber med andre NGO’er adskiller sig fra partnerskaber 
med private virksomheder eller offentlige instanser. De sidste to kategorier kan være 
mere fokuserede inden for en bestemt struktur eller på en bestemt målsætning, mens 
partnerskaber mellem NGO'er ganske enkelt kan være en fælles handlingsplatform i 
forhold til et fælles mål.  
 
Hungarian Disability Caucus er en koalition af NGO’er, der involverer eksperter 
fra nationale og internationale handicaporganisationer. Caucus udarbejdede en 
254-siders rapport, der analyserede den nationale implementering af FN-
konventionen om Rettigheder for personer med handicap og skabte 
kæmpeinteresse blandt professionelle i Ungarn og i udlandet. Udover den 
juridiske analyse sikrede Caucus, at rapporten afspejlede den reelle virkelighed 
for personer med handicap. 
 
Opbygning af alliancer med andre grupper i civilsamfundet kan gøre, at man kan nå 
længere og dybere ind i politik og økonomi, eksempelvis gennem fagforeninger, 
universiteter og tænketanke, forbrugerorganisationer og medier, som også er meget 
vigtige. Dette kan bidrage til forberedelse, implementering, overvågning og 
evaluering af offentlige støtteprogrammer og støtteaktiviteter, og det kan øge 
forståelsen mellem forskellige typer interessenter.  
 
RASMUS er et nationalt netværk mod racisme og fremmedangst i Finland, som 
består af aktører, der er modstandere af racisme og fremmedangst, og som 
fremmer multikulturalisme og menneskerettigheder. Gruppen består af 
personer, der er aktive i NGO'er, medlemmer af indvandresamfundet og 
forskellige religiøse samfundsgrupper, repræsentanter fra fagforbund, 
regeringsembedsmænd og forskere. 
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Endelig øger partnerskaber kapaciteten og styrker organisationer, øger 
samfundsdeltagelse og fremmer overlevelsen/bæredygtigheden af en organisation 
eller et initiativ. 
 
NGO’er kan for eksempel invitere andre organisationer, der arbejder inden for 
lignende eller relaterede områder til ”rundbords”-diskussioner, hvor de kan dele 
informationer om de projekter, de er involveret i. Dette kan gøre organisationerne i 
stand til at aftale mål for lobbyvirksomhed og kampagneførelse eller til at udvikle 
gensidige håndhævelsesstrategier for målsætninger, der er specifikke for hver 
gruppe, men som udgør et fælles mål for organisationerne. 
 
Dette fælles “teamarbejde” vil også hjælpe til med, at man undgår dobbeltarbejde 
eller dobbeltindsatser (og dermed omkostninger) i samme område. Dette er vigtigt, 
især hvis organisationerne kæmper om den samme økonomiske støtte. De 
økonomiske fordele ved at arbejde sammen og dele viden frigiver også midler, der 
kan bruges på andre måder, måske igen på en fælles eller samlet basis.  
 
Organisationen vil øge sin egen profil og udstråle bevidsthed omkring 
diskriminationsproblemstillinger, hvis den afholder egne seminarer men også 
bliver inviteret til at tale ved andre relevante konferencer/begivenheder.  
 
 Potentielle ulemper ved partnerskaber 
 
• partnerskaber kræver et ekstra lag af organisation og kompleksitet 

sammenlignet med uafhængige og individuelle aktiviteter. Der vil typisk være 
flere ressourcer, principper, agendaer osv., der skal koordineres med større 
risici for konflikter; 

• ved koalitioner kan det være nødvendigt at gå på kompromis med prioriteter 
eller principper. Fordelene ved kompromisser skal afveje ulemperne. For at 
identificere fælles mål og målsætninger skal organisationer gå på kompromis og 
indtage en fleksibel holdning for at opnå enighed. Noget af kontrollen over 
budskabet og beslutningerne bliver måske foræret væk. Partnerskaber kan 
også skabe magtmæssig uligevægt eller befæste de større og mere 
betydningsfylde partneres interesser. Dette vil også afhængige af typer af 
partnerskaber (formelt, uformelt, kollaborativt, integreret osv.) og typen af 
aktiviteter, der udføres (lobbyisme, kampagner, forskning osv.); 

• risiko for at kompromittere organisationen, dens navn og ry, eller for at blive 
associeret med nogle af partnernes negative aspekter. Organisationens egen 
støttekreds kan også være modvillig overfor at etablere et partnerskab, der 
dækker flere områder (grundet forvrængede synspunkter i forhold til sårbare 
grupper).  
Det er vigtigt at udvikle interne regler for frivillige og ansatte, som kan sikre en 
nul-tolerance-politik overfor diskrimination; 

• partnerskab kan kræve for megen tid; 
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• effektive partnerskaber kræver, selv når de er uformelle, at mindst én af 
partner-NGO’erne påtager sig logistiske opgaver og agerer som et 
sekretariat/motor; og 

• partner-organisationer kan løbe nogle finansielle risici.  
 
De fleste risici kan imidlertid foregribes, enten ved at man etablerer uformelle 
partnerskaber, eller ved at man klart definerer rollerne og deler ansvaret på forhånd.  
 
ØVELSE: Når du har tænkt over mulighederne ved at indgå i et partnerskab, skal du 
forberede din organisation på at indgå i et. LGBT-personer kan være udsat for 
diskrimination på arbejdspladsen. Identificer de problemer disse personer muligvis 
støder på, årsager og potentielle løsninger ved at tegne et problemtræ (se også 
modulet vedrørende advokering (4.2)).  
 
Nøglebudskab: Husk din organisations målsætninger og behov, når du 
overvejer et partnerskab. 
 
4.3.3.2 Identificér nøgleaktører 
 
Først er det nødvendigt for organisationen at identificere nøglepartnere, som man 
kan netværke med og måske endda danne partnerskab med. I den forbindelse skal 
organisationen holde fokus på det overordnede mål. Omfanget af partnerskabet 
afhænger af størrelsen og arten af de aktiviteter, der skal foretages. 
 
Ideelle partnere kan inkludere beslutningstagere, offentlige myndigheder, lokale 
interessenter, andre organisationer med fælles mål eller specifikke 
ydelsesmodtagergrupper. Det er vigtigt, at man tænker over merværdien for hver 
enkelt af partnerne. Organisationen skal udvikle en liste over mulige partnere og 
udvikle en partnerprofil. Det er imidlertid også vigtigt at tegne en profil for en 
ikke-partner, da det er fordelagtigt, hvis man fra begyndelsen etablerer klare 
grænser.  
 
Her er det også muligt, at organisationer, afhængig af deres art, behov og mål, 
ønsker at indgå i uformelle partnerskaber frem for formelle.  
 
ØVELSE: På baggrund af LGBT-scenariet skal du kortlægge dine partnere og 
identificere deres kapacitet og muligheder/forhindringer ved at indgå i partnerskab 
med dem.  
 
Nøglebudskab: Tag dig tid til at netværke fra bunden og op for derved at 
opbygge tillid. 
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4.3.3.3 Partnerskabsmodeller 
 
Øvelse: Foretag en brainstorm og diskutér forskellige muligheder for partnerskab. 
Kom med eksempler på formelle/uformelle partnerskaber, 
kooperative/kollaborative/integrerede modeller, netværker osv.  
 
I FYROM er medlemmer af Human Rights House også medlemmer af Alliance 
Macedonia without Discrimination. Alliance har medlemmer, der arbejder med 
forskellige diskriminationsgrunde og fungerer som et netværk for 
ligebehandling og ikke-diskrimination. Dette partnerskab begyndte ved 
udgangen af 2006. Indtil juni 2009 var det et uformelt netværk. Beslutningen 
om at formalisere denne alliance kom som et resultat af behovet for mere 
strukturerede aktiviteter på området for promovering af lige rettigheder og 
beskyttelse mod diskrimination i den Republikken Makedonien. Målet for 
Macedonia without Discrimination er at bidrage til skabelse at et retfærdigt 
samfund uden diskrimination, hvor alle nyder lige muligheder og drager fordel 
af mangfoldigheden. 
 

Eksempler på tre partnerskabsmodeller 
 
Kooperativ model Kollaborativ model Integreret model 
Hver partner: 
• bibeholder sin egen 

beslutnings-
kompetence 

• forbliver uafhængig 
• bibeholder sin egen 

identitet 
• har eget personale og 

budget 
• er fuldt ansvarlig egne 

aktiviteter 

Hver partner: 
• deler beslutnings- 

kompetence 
• har specifikke roller og 

ansvarsområder 
• står til ansvar overfor 

hinanden 
• bidrager med 

ressourcer 
• afstår dele af sin 

selvstændighed 

Hver partner: 
• overfører 

beslutningskompe-
tencen en ny struktur/ny 
helhed 

• integrerer sine 
ressourcer med andre 
partnere 

• administrerer i henhold 
til fælles politikker og 
procedurer 

• afstår en betydelig del af 
sin selvstændighed 

Beslutningstagning 
• ved konsensus 
• aftale er ikke altid 

nødvendig 

Beslutningstagning 
• ved konsensus 
• aftale er nødvendig 

Beslutningstagning 
• ved afstemning hvis 

nødvendigt 
• aftale er nødvendig 

Kilde: Collaboration Roundtable (2001) The partnership toolkit: Tools for building and 
sustaining partnerships.  

 
Nøglebudskab: Vær fleksibel og klar til at gå på kompromis.  
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4.3.3.4 Sådan netværker/opbygger man effektive partnerskaber med fælles mål 
og målsætninger 

 
Forpligtelse af partnere: Partnerskaber skal etableres trinvist (netværksarbejde, 
partnerskab og bæredygtig allianceopbygning). Engagér identificerede partnere på et 
tidligt tidspunkt og indlem dem blødt. Partnerskaber er en dynamisk proces.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fælles mål og målsætninger: Partnere kan ofte ikke blive enige om fælles 
målsætninger og en fælles vision (fordi de aldrig drøfter disse ting, eller fordi de ikke 
formår at kommunikere tilstrækkeligt). En fælles base med fælles værdier, interesser 
og grundlæggende definitioner skal etableres og defineres fra begyndelsen af 
partnerskabet. Partnerskaber kan være komplekse og dynamiske strukturer, som 
kræver en strategisk vision, der er defineret og aftalt af alle partnere. 
 
Det kan være en god ide at anvende SMART-tilgangen til at identificere fælles mål 
og målsætninger (se modulet vedrørende advokering (4.2)).  
 
I Letland har der været flere forsøg på at etablere en bredere NGO-koalition af 
fælles organisationer, der arbejder med forskellige diskriminationsgrunde, men 
disse har ikke ført til etablering af formelle samarbejdsnetværker. Ikke desto 
mindre er der stadig uformelt samarbejde. I december 2007 etablerede flere 
NGO’er en koalition, der imidlertid ikke er begyndt at fungere i praksis endnu. I 
2009 begyndte NGO’en, Dialogi, et initiativ, som etablerede en NGO-koalition 
for tolerance og menneskerettigheder, der samlede otte organisationer. Denne 
er dog ikke aktiv i øjeblikket. 
 
I henhold til oplysningerne fra lettiske NGO'er er de primære årsager, der har 
forhindret NGO'erne i at samarbejde i kampen mod diskrimination, følgende: 
• dårlig administrativ kapacitet hos flere NGO’er; 
• tidsbegrænsninger og generelle problemer med økonomisk overlevelse; 
• forskellige prioriteter og manglende evne til at blive enige om fælles mål 

og driftsmodeller; 
• skadelig konkurrence om ideer og finansiering; og 
• utilstrækkelig oplysningsudveksling mellem NGO’er omkring deres 

arbejde og aktiviteter. 
 

Implementering 
af 

partnerskab 

Bæredygtig 
alliance og 
udbredelse 

Netværks
-arbejde 



 

72 
 

Bevidstgørelsesseminarer for civilsamfundets organisationer om ikke-diskrimination og ligestilling 
 

Når visionen er på plads, er det nemmere at udvikle fælles mål og målsætninger. 
Organisationer bør huske på, at partnere kan arbejde mod forskellige mål, eller 
forskellige fælles mål, afhængig af den respektive motivation eller interesse, mens de 
er engageret i et partnerskab. Partnere kan også have forskellige mål afhængigt af 
deres organisatoriske beskaffenhed. Eksempelvis kan et fagforbund være en 
enestående partner med det fælles mål at sætte en stopper for aldersdiskrimination 
på arbejdspladsen, men fagforbundets overordnede mål er samtidig at sikre bredere 
beskyttelse af medarbejderes rettigheder. 
 
Sørg for motivation og aktivt engagement. Dog må partnere anerkende, at udover de 
fælles mål, kan forskellige grupper have forskellige interesser/prioriteter, når de 
indgår i et partnerskab. Det er ikke altafgørende at partnere er enige i alle sager, 
men derimod at en eller to problemstillinger udgør det fælles grundlag for handling.  
 
Nøglebudskab: Respektér partnernes interesser. 
 
Aftale om partnerskab: Problemstillinger, der skal håndteres i begyndelsen af 
partnerskabet, inkluderer følgende:  
 
• bliv enige om parametrene for partnerskabet; 
• garantér ansvarlighed: definér roller og ansvarsområder for hver partner;  
• design en mekanisme for at sikre sekretærbistand, enten ved at etablere en 

ansvarlig partner der er villig til og i stand til at vie ressourcer til dette, eller ved 
at skabe et rotationssystem for sekretariatet; 

• etablér klar planlægning og koncentration af ressourcerne (herunder de 
finansielle);  

• håndtér lederskab og ansvarsfordeling. Den mest erfarne organisation bør ikke 
nødvendigvis tage føringen – alle organisationerne bør bidrage til det fælles 
mål. Gør det klart i hvilket omfang partnerne skal deltage (input, finansielle 
ressourcer, menneskelige ressourcer). Udarbejd demokratiske processer for at 
sikre et reelt engagement og deltagelse af alle partnerne. De skal spille deres 
aftalte rolle i partnerskabet fuldt og aktivt. Tydeliggørelse af arbejdsfordelingen 
for at opnå partnerskabets mål hjælper også med til at undgå, at en partner ikke 
lever op til forventningerne, undgå mangel på motivation eller ejerskab og 
mangel på koordination; 

• præcisér beslutningsprocesser (Hvordan? Hvem? Tages partnerskabets 
beslutninger i fællesskab, hvor alle partnere er aktivt involveret i processen?);   

• præcisér rollerne og præcisér om partnerskabet er et ad hoc-fællesinitiativ 
eller et initiativ for mange partnere. Tænk på et partnerskab som et 
varemærke. Hvem er repræsentanter for de forskellige partnere i 
partnerskabet? Har de magt til at tage beslutninger? Etablér roller og 
ansvarsområder i forbindelse med rapporteringsmekanismer 
(fremskridtsrapporter, månedlige, kvartalsvise, årlige, evaluerings-, 
vurderings- og afsluttende rapporter osv.)  

• etablér løsningsmekanismer til uoverensstemmelser for at forebygge og løse 
potentielle konflikter;  
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• opstil åbne og gennemsigtige procedurer for at opretholde tillid og motivation, 
ødelæg muligheder for skjulte dagsordner; 

• identificér alle svagheder i partnerskaberne for bedre at få bugt med dem 
(troværdighed, politisering, besværligheder med finansiering, udfordringer fra 
organisationens egen støttekreds, høj udskiftning i medarbejderstaben, 
partiskhed hos bidragydere der kan påvirke NGO’erne og brede sig);  

• etablér kommunikationslinjer mellem partnerne (personlige møder, elektronisk 
kommunikation, udveksling af ressourcer). Hyppig, fokuseret og positiv 
kommunikation bidrager til engagement, aktiv medvirken og god forståelse. 
Derudover hjælper det med at etablere klare regler for kommunikation: Hvem 
kan udarbejde pressemeddelelser eller planlægge konferencer? Hvad er 
tidsplanen for input fra partnere? Hvad er forholdene for at udbrede fælles 
oplysninger (embargo)? Hvornår kan et dokument præsenteres som et 
fællesdokument? 

• tydeliggør og planlæg anerkendelse af bidrag for hver partner. 
 

Giv eksempler (du kan bruge materialet fra værktøjskasserne i materialereferencerne 
på side 87).  
 
De primære arbejdsarrangementer for partnerskabet (herunder værdier, prioriteter og 
principper) bør fortrinsvis være nedskrevet i aftaler. Graden af formalitet kan 
imidlertid afhænge af partnerskabets forventede varighed. Et formelt partnerskab 
lyder kompliceret og krævende, men det vil hjælpe med at bekræfte alle partnernes 
engagement og også mindske potentielle besværligheder og konflikter.  
 
Vis modeller på partnerskabsaftaler (eksempelvis 
http://enrd.ec.europa.eu/tnc_guide/tnc-implementation/launching-your-tnc-project-
activities/en/formalising-the-partnership_en.cfm). 
 
ØVELSE: Etablér en partnerskabsaftale på baggrund af det følgende scenarie (eller 
anvend LGBT-øvelsen).  
 
Lokale roma-ledere har fortalt dig, at roma-børn i deres by kun indskrives på den 
skole, der er tættest på den lokale sigøjnerbebyggelse. De siger også, at roma-
børnene, hvis forældre forsøgte indskrivning på andre skoler, er blevet henvist til 
skolen ved bebyggelsen. Denne skole følger det pensum, der er designet til børn 
med mentale handicap. Lederne fortæller dig, at det ikke er alle børnene, der er 
blevet testet i forhold til deres intellektuelle færdigheder, mens de går på denne 
skole. Skolen følger indskrivningspolitikken, der gælder i dit respektive land. 
 
Det anbefales at anvende SWOT-analyse ved de nationale 
uddannelsesseminarer med udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer og 
nationale praksisser:  
 
• Hvad er fordelene ved partnerskaber?  
• Hvad gør du godt? (Hvad praler du af?)  

http://enrd.ec.europa.eu/tnc_guide/tnc-implementation/launching-your-tnc-project-activities/en/formalising-the-partnership_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/tnc_guide/tnc-implementation/launching-your-tnc-project-activities/en/formalising-the-partnership_en.cfm
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• Hvad kunne forbedres i dit partnerskab?)  
• Hvad gøres dårligt (eller hvad har været pinligt for partnerskabet)? 
• Hvad bør undgås?  
• Hvilke ting burde dit partnerskab gøre, som det ikke kan?  
 
4.3.3.5 En evaluering af virkningen af netværksarbejde og partnerskaber. 

Sådan fastholdes samarbejde 
 
Overvågning og evaluering giver en forklaring på, hvordan pengene bruges, men 
hjælper også med at gennemgå partnerskabets præstationer. Både interne og 
eksterne virkningsvurderinger er vigtige.  
 
SWOT-analyse (se modulet vedrørende indsamling af oplysninger og udarbejdelse af 
handlingsplaner (4.1)) af nye muligheder 
 
• Hvor er de gode muligheder for dit partnerskab?  
• Hvad er det næste trin?  
• Hvilke tendenser i dit lokalsamfund kunne dit partnerskab være i en position 

til at få det bedste ud af? 
• Er der nye muligheder, der kan hjælpe partnerskabet? 
 
SWOT-analyse af potentielle trusler: 
 
• Hvilke forhindringer står dit partnerskab overfor?  
• Hvad gør dine konkurrenter, eller hvad planlægger de at gøre? 
• Hvad laver dine finansieringskilder? Er der nogen udviklinger? 
• Ændrer de krævede specifikationer for dine aktiviteter sig?   
• Hvad er kravet til dine servicer?  Er dine klienter mere eller mindre tilfredse? 

Er det nødvendigt at målrette dit partnerskab eller dets aktiviteter på ny? 
• Har du økonomiske eller likviditetsmæssige problemer? Kan du blive bedre til 

at håndtere tilskuds- eller pengeindsamlingsmuligheder? 
• Er partnerskabets viden spredt bredt ud, eller vil der opstå huller, hvis nogle 

personer forlader jer? Har du sikret dig, at du har “stedfortrædere” klar til at 
træde ind i stedet?  

 
Nedenfor finder du en tjekliste med spørgsmål, der kan anvendes af organisationer, 
når de overvejer at indgå i et partnerskab:  
 
 
Kontrolliste med spørgsmål som organisationer kan anvende i overvejelser 
omkring partnerskaber: 
 
• Hvilke emner skal behandles? 
• Hvad udgør de lokale problemer (herunder om muligt deres årsager og 

virkninger) samt behov? 
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• Hvorfor indgå i et partnerskab? Hvad vil partnerskabet bringe? Hvilken slags 
partnerskab ønsker du? Hvilke opgaver, hvor store, enkelte opgaver eller flere / 
komplekse opgaver, hvor lang tid, hvor mange partnere, formelt / uformelt, 
hvilken grad af partnerskab: samarbejde eller integreret?  

• Er der allerede andre eksisterende alternativer? Er der eksisterende 
internationale alternativer (fx ILGA, ENAR, AGE, Disabilities Forum)? Er der 
eksisterende nationale og eller lokale partnerkskabsalternativer? Med hvem? 

• Hvad kan organisationerne spare ved at samarbejde? 
• Vil organisationerne opnå indflydelse og magt? 
• Hvilke færdigheder vil blive udvekslet? Hvad er de potentielt gensidige fordele? 
• Vil partnerskabet bidrage til udveksling af information og ekspertise? Hvordan? 
• Hvor længe skal partnerskabet vare? 
• Hvilke kompromisser vil det være nødvendigt at overveje / indgå? Er de det 

værd? 
• Hvilken kontrolmuligheder vil blive opgivet? 
• Hvad er de økonomiske risici? 
• Hvilke andre negative aspekter kunne der være? Vil der være risiko for at 

ødelægge virksomhedens eller NGO’ens troværdighed gennem samarbejdet? 
• Hvem er nøglespillerne? 
• Hvem er de potentielle partnere? Hvad vil udgøre deres merværdi i 

partnerskabet? 
• Er der nogle lokale aktører, som allerede har ideer om potentielle 

samarbejdsprojekter? Hvad er deres nuværende erfaring med sådanne 
samarbejder? 

• Hvilke aktører har allerede europæiske / danske / lokale kontakter? 
• Hvilke aktører har allerede være involveret i projekter med eksterne partnere? 
• Hvilken rolle vil de respektive partnere hver især få i partnerskabet? 
• Hvilke nøgleaktører bør være involveret i beslutningen om ikke at indgå i 

partnerskabet? 
• Hvilke værdier, principper og interesser har de potentielle partnere? 
• Hvad er partnernes forventninger? Hvad er de generelle / lokale forventninger 

og hvilken merværdi bør partnerskabet bringe? 
• Hvad er det fælles grundlag? En fælles vision, fælles mål eller fælles 

resultater? 
• Hvad er den strategiske vision med partnerskabet? 
• Vil partnerskabet medføre en følelse af medejerskab og lige fordele? 
 
4.4 “Situation testing” 
 
“Testen består i at anerkende fejlen, indrømme den og udbedre den. Det er bedre, 
hvis man har forsøgt at gøre noget, og det har slået fejl, end det er, hvis man ikke har 
forsøgt at gøre noget, og det er lykkedes.”  
Dale E. Turner  
 
Målsætningerne for dette modul er: 
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• NGO’er skal opnå viden og færdigheder for at kunne organisere og 
gennemføre “situation testing”; og 

• NGO’er vil blive tilbudt muligheden for at forsøge “situation testing” og for at 
drøfte styrker og svagheder ved denne metode. 

 
Dette modul er delvis baseret på ”Testing for Discrimination: Identifying and 
Prosecuting Human Rights Abuses, Bea Bodrogi, 2007, udgivet af New Tactics 
Project of the Center for Victims of Torture, der kan hentes på: 
http://www.newtactics.org. 
 
4.4.1 Definition 
 
I denne manual betyder “situation testing” en type dokumentationsmateriale, der 
kan anvendes til at fastslå eller bekræfte diskrimination i sagsanlæg, 
opmærksomhedsskabelse, advokering og kampagner. 
 
4.4.2 Indhold 
 
ØVELSE: Foretag en brainstorm over hvad “situation testing” er, ved hvilke 
diskriminationsgrunde og på hvilke områder det kan bruges, samt hvad man skal 
være opmærksom på ved testning. 
 
a) Hvad er “situation testing” 
 
“Situation testing” er dokumentationsmateriale, der kan anvendes til at bevise 
(direkte) diskrimination. Det anvendes, når der er formodning om, at sagsøger, der 
besidder en specifik, beskyttet karakteregenskab (etnicitet, hudfarve, handicap, køn 
eller alder) er blevet behandlet dårligere, end en anden person med tilsvarende 
karakteregenskaber og særpræg behandles, eller er blevet behandlet, MEN hvor 
motivet bag eller årsagen til den anderledes behandling ikke er klar.  
 
Det essentielle ved “situation testing” er, at en testperson, der besidder en specifik, 
beskyttet karakteregenskab (etnicitet, hudfarve, handicap, køn eller alder), der er 
identisk med sagsøgers og en anden testperson, der er tilsvarende sagsøgeren på 
alle dennes karakteregenskaber med undtagelse af den beskyttede 
karakteregenskab (kontroltester), henvender sig til den samme institution med de 
samme målsætninger og de samme spørgsmål. 
Som en reaktion på en klage der relaterer til etnisk diskrimination på 
beskæftigelsesområdet, sendes der først en testperson fra en etnisk 
minoritetsgruppe for at ansøge om stillingen og kort efter (sandsynligvis samme dag) 
sendes en testperson fra en majoritetsgruppe (kontroltestperson). Hvis testpersonen 
fra minoritetsgruppen afvises og kontroltestpersonen ansættes, underbygger 
“situation testing” diskriminationspåstanden. 
 

http://www.newtactics.org/
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Da denne metode er temmelig dyr, er det ikke værd at udføre “situation testing”, hvis 
diskrimination kan bevises via andre metoder eller anden dokumentation som fx 
vidneudsagn, dokumenterede bevismaterialer osv. 
 
b) Hvordan udføres “situation testing”? 
 
Testkoordinatoren 
 
“Situation testing” efterfølges altid af et grundigt interview med sagsøger og en 
grundig fakta-søgning. “Situation testing” ledes af testkoordinatoren. Hans/hendes 
rolle er at interviewe sagsøger og omhyggeligt klarlægge fakta og derefter at vælge 
testpersoner. Han/hun udvikler testkoreografien og analyserer resultaterne af 
“situation testing”. Testkoordinatoren har pligt til at forberede testpersonerne grundigt 
på deres arbejde og give dem alle de nødvendige oplysninger. Han/hun udfører 
fakta-søgning før selve testen for at identificere alle de relevante oplysninger om 
stedet eller virksomheden, der skal testes.  
 
Når det eksempelvis er et værtshus, der skal testes, kan det være nødvendigt at 
besøge stedet og lokalisere indgangen for at se, hvordan vagtpersonalet arbejder og 
for at være helt sikker på åbningstiderne.  
 
Hvis testpersonerne kommer i problemer under testen, har den organisation, der har 
koordineret situationstesten, pligt til at hjælpe dem retsligt.  
 
“Situation testing” kan blive udført et andet sted end der, hvor testpersonerne bor. I 
det tilfælde er koordinatoren ansvarlig for at sørge for transport og indkvartering. 
Han/hun skal altid forsøge at tage med testpersonerne for at yde assistance, hvis det 
er nødvendigt.  
 
Forberedelse af testpersoner 
 
Før en “situation testing” sættes i værk skal sagen forklares grundigt for 
testpersonerne, drejebogen skal udleveres og personernes roller i forhold til at 
gennemføre testen, skal klarlægges. Testpersonerne skal gøres opmærksomme på 
følgende retningslinjer: 
 
• påklædning skal være passende og korrekt; 
• du skal altid samarbejde med arbejdsgiveren, barejerne osv.; 
• du må ikke vise følelser, og du skal undgå provokation;  
• din eneste opgave er at rapportere om dine oplevelser; 
• du må aldrig kommentere eller klage til den arbejdsgiver eller det personale 

mv. der testes; 
• det er din pligt at afgive fuld rapport om dine oplevelser i spørgeskemaet; 
• hvis det bliver relevant, er det din pligt at afgive din vidneforklaring for en 

domstol eller en myndighed; 
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• du skal overholde din tavshedspligt. Ingen testpersoner har tilladelse til at tale 
med tredjeparter om sagen eller om nogen former for oplysninger eller 
indtryk, som de har fået under “situation testing”; og 

• testpersoner må kun komme med udtalelser om “situation testing”, hvis 
koordinatoren for testningen har kendskab til det og har givet tilladelse til det.  

 
Spørgeskema  
 
Efter “situation testing”skal testpersonerne øjeblikkeligt udfylde spørgeskemaet. Det 
indeholder spørgsmål, der vedrører de oplysninger, som arbejdsgiveren har givet om 
den annoncerede stilling eller om selve virksomheden. Der er endvidere spørgsmål 
om arbejdsgiverens opførsel og adfærd. (Blev testpersonen bedt om at vente? Blev 
der hilst på testpersonerne, da de ankom? Præsenterede arbejdsgiveren sig selv og 
gav hånd til testpersonen?). Testpersonens svar kan med stor tydelighed vise 
uoverensstemmelser mellem behandlingen af kandidater fra minoritets- og 
majoritetsgrupper. Det er altid obligatorisk at udfylde spørgeskemaet, da det 
indeholder de oplysninger, som testpersonerne skal kunne gengive i en retssal eller 
ved administrative retsprocesser, måske flere år efter at den pågældende “situation 
testing” fandt sted.  
 
Spørgeskemaerne kan sikre, at konkrete begivenheder, der går ud over 
testpersonernes subjektive indtryk, også rapporteres, samt at testpersonerne selv 
kan få øje på uoverensstemmelser mellem subjektive og objektive elementer. 
Spørgeskemaerne udfyldes altid af den oprindelige sagsøger. Under analysen 
sammenlignes resultater fra minoritets- og majoritetsgruppetestpersonerne, samt 
resultaterne for testpersonerne og den oprindelige sagsøger. 
 
Udsendelse af testpersoner 
 
Når koreografien udvikles, er den vigtigste beslutning den rækkefølge, som 
testpersonerne sendes ud i, samt om det er nødvendigt, at de er tæt nok på 
hinanden til at overvære - se og høre - hvad der sker med den anden part. 
 
Under en “situation testing” i beskæftigelsessituationer er den gyldne regel, at man 
sender minoritetsgruppepersonen ind først, så der kan tages højde for de mest 
almindelige årsager til afslag, eksempelvis at stillingen allerede er besat. Hvis 
minoritetstestpersonen afvises af denne grund og majoritetstestpersonen en halv 
time senere ansættes, er diskrimination underbygget. 
 
I sager der vedrører adgang til service og tjenesteydelser, skal “situation testing“ 
planlægges således, at kontroltestpersonen fra majoritetsgruppen er inden for 
rækkevidde og kan høre og overvære, hvad der sker: lader sikkerhedspersonalet 
testpersoner fra minoritetsgruppen komme ind? Bliver de betjent på pubben eller 
restauranten? Selv hvis testpersoner fra minoritetsgruppen bliver forment adgang, 
skal kontroltestpersonen fra majoritetsgruppen gå ind og undersøge stedet. 
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Koreografien er altid afhængig af situationen og den oprindelige klage. 
 
Faktorer der bør observeres under en “situation testing”: 
 
• parameter for virksomheden, stedet eller institutionen, der testes: adresse, 

fremtoning, antal værelser, indretning, åbningstider, antal sikkerhedsvagter 
osv.; 

• personer der handler på vegne af institutionen, eller som man møder under 
testen; deres navne, titel/position eller status, deres fremtoning og alder; 

• deres adfærd og opførsel overfor testpersonen; venlig eller uvenlig, 
uforskammet eller høflig, om de hilser på testpersonen, om de tilbyder 
testpersonen at tage plads, byder på kaffe eller ej, om de anvender det 
formelle "De" eller det uformelle "du", om de smiler eller ej; 

• hvem sagde hvad i forbindelse med motivet for “situation testing”, og hvilke 
oplysninger blev udleveret: Er der ledige stillinger? Er der tilladt adgang?  

 
Juridiske forhold for testpersonerne 
 
Organisationen der udfører „situation testing“ skal altid bede om testpersonernes 
tilladelse til, at den kan videregive deres følsomme oplysninger som eksempelvis 
etnicitet, hudfarve, seksuel overbevisning eller handicap til den kompetente domstol 
eller retsinstans. Før en “situation testing” skal der udfærdiges en kontrakt mellem 
organisationen og testpersonerne, der inkluderer testpersonernes personlige data, 
deres pligter, stedet for testningen, testpersonernes pligt til at vidne, og det beløb de 
modtager for deres arbejde. Organisationen, der udfører testningen skal påtage sig 
den retsmæssige beskyttelse af testpersonerne mod skader, som testpersonerne 
kan lide under en “situation testing”. Testpersonerne skal også underskrive en 
fortrolighedserklæring vedrørende oplysninger, der relaterer til “situation testing” og til 
sagen. 
 
Advarsel  
 
“Situation testing” er en dyr metode og kræver grundig planlægning og organisering.  
 
Organisationer må aldrig planlægge at udføre tests i miljøer, hvor der er kendskab til, 
at der tidligere har været anvendt fysisk magt. De må aldrig sende testpersoner ud til 
diskoteker, hvor vagtpersonalet tidligere har slået eller krænket gæster fra 
minoritetsgrupper.  
 
• der må aldrig gennemføres tests de steder, hvor du ved, at der tidligere har 

været fysiske overgreb;  
• du må kun arbejde med testpersoner, der kan forsikre objektiv, ikke-

følelsesladet adfærd og overholdelse af instruktionerne; 
• når der ansættes nye testpersoner, skal du sørge for, at deres personlighed 

gør dem passende til jobbet; 



 

80 
 

Bevidstgørelsesseminarer for civilsamfundets organisationer om ikke-diskrimination og ligestilling 
 

• du må ikke sende testpersoner, der tidligere har været i konflikt med det 
pågældende diskoteket, pubben eller virksomheden; og  

• hvis det er nødvendigt, skal du involvere de offentlige myndigheder, der har 
kompetence i forhold til at håndtere diskrimination indenfor et bestemt 
område og bede dem om at udfærdige en officiel rapport om deres 
konklusion. 

 
Testpersonernes mentale velbefindende 
 
Alle testpersoner kan komme ud for, at de bliver meget følelsesmæssigt påvirket 
under processen. Koordinatorer skal især være opmærksomme på testpersoner med 
beskyttede karakteregenskab, da de, hvis en “situation testing”er succesfuld, vil have 
oplevet diskrimination og krænkelse af deres menneskelige værdighed.  
 
Koordinatorerne har pligt til at sørge for, at testpersonerne får tid til at tænke tingene 
igennem og reflektere over deres følelser, når en “situation testing”er udført og 
spørgeskemaet er udfyldt. 
 
Når testpersonerne vender tilbage til koordinatoren for at udfylde spørgeskemaerne i 
hans/hendes tilstedeværelse og for at diskutere begivenhederne, er det 
koordinatorens pligt at rette testpersonernes opmærksomhed mod de eventuelle 
følelsesmæssige virkninger, som “situation testing” kan have på dem.  
 
Når en ny testperson tilføjes til registeret over testpersoner, skal koordinatoren sikre 
sig, at han eller hun er mentalt egnet til at udføre sine pligter. Det er klart, at 
testpersoner også skal være i stand til selv at bedømme, om de kan håndtere det 
følelsesmæssige stress. 
 
I ideelle situationer har den organisation, som udfører en “situation testing”, 
tilstrækkelig mange testpersoner at vælge imellem, så den kan skifte mellem dem. 
Hvis det ikke er tilfældet, skal testpersoner tilbydes social eller psykologisk hjælp til at 
håndtere deres følelser, når de har udført testningerne.  
 
Foretag en BRAINSTORM over en god testpersons egenskaber 
 
En god testpersons egenskaber 
 
Under testningen er organisationen fuldt ud afhængig af testpersonerne. Resultatet 
af en sag, hvor “situation testing” er det primære bevismateriale, vil blive afgjort på 
baggrund af testpersonernes vidneforklaringer. I betragtning af at så meget afhænger 
at testpersonerne, er det altafgørende, at de mest passende personer vælges til 
jobbet. Testpersoner skal kende sig selv godt, og skal være i stand til at håndtere 
deres følelser, da de kan blive krænket og kan være genstand for ydmygende 
behandling. I ekstreme tilfælde kan vagtpersonalet krænke dem fysisk. Det kan være 
nødvendigt, at de er kreative, kan tænke selvstændigt og kan løse konflikter hurtigt. 
Skønt der er en koreografi, der er designet til testningen, kan der også opstå 
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uventede situationer, hvor testpersoner må kunne klare sig selv.  Derfor skal en god 
testperson besidde følgende egenskaber: 
 
• evne til at foretage objektive observationer; 
• ingen forudindtagede meninger, eller bevidsthed om forudindtagede 

meninger og evne til at undertrykke disse; 
• pålidelig; 
• troværdig; 
• skal kunne engagere sig i en længere periode; 
• fordomsfri; 
• skal besidde evnen til at undertrykke egne følelser under en “situation 

testing”; 
• rolig, ikke tilbøjelig til at reagere på provokation; 
• god selvbevidsthed; 
• evne til at tænke selvstændigt og foretage beslutninger på egen hånd;  
• kreativ; 
• aldrig have haft noget at gøre med det sted eller den institution, som testes; 

og 
• potentielle testpersoner skal have en ren straffeattest. 
 
Subjektivitet og “situation testing”  
 
Erfaringer med testninger viser, at bortset fra ved mulige forudindtagelser, kan 
mange subjektive elementer have en virkning på testpersonernes beslutninger. Flere 
testpersoner eller testpar eller flere tests giver mere objektive resultater. 
Testpersoner kan også være subjektive i deres egne observationer. Koordinatorer 
skal sørge for, at spørgeskemaerne beder om så mange objektive data, som muligt! 
 
Før man begynder at designe koreografien, er det en god idé at overveje de 
subjektive faktorer ved en bestemt sag eller et bestemt scenarie. Skønt vi er bevidste 
om, at der i vores dagligdag eksisterer diskrimination, og der er en tendens til at 
sætte folk i bås (danne stereotyper), kan vi ikke ignorere den personlige sympati, der 
kan opstå mellem en bestemt kandidat og arbejdsgiveren.  Vores inderste 
stereotyper påvirker i høj grad, hvem vi kan lide – hvad enten de kommer fra en 
minoritetsgruppe eller ej. Samtidigt bliver vores syn på andre også påvirket af den 
måde, de klæder sig på og deres frisurer. Vi kan blive frastødt af deres måder at tale 
på, deres hudfarve eller måske endda deres håndtryk. Testresultater viser, at en 
bestemt arbejdsgiver kan afvise én ansøger fra en minoritetsgruppe, og ansætte en 
anden. Det er derfor svært at skelne mellem ægte diskrimination, og et uheldigt valg 
af testpersoner.  
 
Man skal også huske på, at testpersoner kan have subjektive indtryk og følelser. Én 
testperson fra en minoritetsgruppe kan i en given situation føle, at arbejdsgiveren lod 
sig mærke med testpersonens minoritetsbaggrund, mens en anden testperson fra 
minoritetsgruppen ikke bemærkede en sådan holdning.  
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Skønt subjektive faktorer ikke kan udelukkes helt, skal man altid stræbe efter klare og 
endegyldige resultater. En ideel metode til at dette er at anvende spørgeskemaer. I 
spørgeskemaerne skal der stilles spørgsmål, der skal besvares med “ja” eller “nej”. 
Eksempelvis, blev der hilst på dig, da du kom ind?   Blev du bedt om at tage plads? 
Hvor længe måtte du vente? Hvis man sender flere testere eller testpar ud, eller hvis 
man foretager flere tests, får man mere objektive resultater. Erfaring viser, at én test 
som regel ikke skaber klare resultater. 
 
ØVELSE: Afrikansk tam-tam for at demonstrere hvor meget, eller hvor lidt vi husker. 
Giv grupper på 6-8 personer en kort historie på et par linjer. Bed den første deltager 
om at læse den, og derefter hviske den hurtigt i øret på den næste deltager (du kan 
bede gruppen om at gøre det på en bestemt tid). Bed den sidste deltager fortælle, 
hvad han eller hun hørte. Fortæl gruppen den oprindelige historie. Diskutér hvordan 
individuel opfattelse kan fordreje oplysninger. 
 
Udførsel af test via telefonen 
 
Sagsøgere kan selv have testet en bestemt arbejdsgiver eller virksomhed, før 
vedkommende søger hjælp hos en organisation. De kan have fortalt arbejdsgiveren, 
at de tilhørte en minoritetsgruppe, og kan efterfølgende være blevet bedt om ikke at 
møde op til samtale. For sagsøgeren er dette åbenlys diskrimination. Virkeligheden 
viser imidlertid, at test via telefonen sommetider kan være misvisende, da 
arbejdsgivere måske ansætter ansøgeren efter en personlig samtale. Personlig 
kontakt og et godt indtryk kan tilsidesætte forudindtagelser i disse tilfælde. Det er 
derfor vigtigt, at man er forsigtig, når man også bruger telefontestning eller bruger 
telefontestning alene. 
 
Det er også vigtigt, at man husker på, at hvis en ansøger ikke kun talte i telefon med 
arbejdsgiveren, men også var til samtale, så er det ikke tilstrækkeligt at teste 
situationen ved telefontestning. 
 
Sagsøgere bør frarådes at afsløre deres minoritetsbaggrund over telefonen.  Det 
hjælper ikke ved klarlægning af fakta eller ved iværksættelse af sagsanlæg, hvis 
behovet for det opstår. Reaktioner ved et personligt møde eller samtale er altid mere 
afgørende. 
 
c) “Situation testing” som bevis 
 
I de fleste europæiske lande er lovgivningen ikke ensartet i forhold til at tillade 
situationstests som bevis i straffe- eller civilretssager. Hvis processuel lovgivning 
imidlertid ikke begrænser de bevistyper, som domstolene kan tage hensyn til, kan 
testresultaterne i og for sig ikke udelukkes. Testpersonernes vidneforklaring og 
spørgsmålsskema kan også bruges som bevis. 
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Det store problem er, at en situationstest, der er udført efter diskriminationen fandt 
sted, ikke definitivt kan bevise den tidligere hændelse. Hvis den originale sagsøger 
og testpersonerne imidlertid afgiver vidneforklaring der er ens og med de samme 
detaljer, svækker dette den tiltaltes position, da vedkommende normalt hævder, at 
ikke-diskrimination er deres almindelige praksis. Situationstest kan også tjene som 
bevis for, at ulige behandling ikke er tilfældig men sker mer systematisk.  
 
Testpersoner kan også selv møde op i retten som sagsøger og anmode om 
erstatning. Der er imidlertid nogle lande i Europa, hvor domstole giver reduceret 
erstatning, eller overhovedet ikke giver erstatning til testpersoner – da de hævder, at 
personerne burde have forventet en krænkelse af deres menneskelige værdighed 
som en del af deres arbejde. 
 
Situationstests kan også give beviser, der kan anvendes til opmærksomheds 
skabelse, kampagner og advokering. 
 
En kritik af “situation testing” 
 
Den mest almindelige kritik mod testning er, at det er betalt provokation. 
Organisationernes "betalte spioner går ind i en virksomhed eller en pub for at samle 
oplysninger under dække". “De kradser noget ned på et stykke papir, der for deres 
skyld kan være fri fantasi, og så er det ellers i retten, hvor de betalte vidner tjener 
organisationernes formål".  
 
Det er svært at gætte sig til, hvordan testning vil blive bedømt i lande, hvor metoden 
er ny. Det er advokaternes job at overbevise domstolene om, at testpersoner og 
organisationer handler i god tro. Det kan hjælpe sagen, hvis man involverer offentlige 
myndigheder i administrationen af situationstestene, i hvert fald tidligt i processen. 
Det er også op til sagsøgerne, om de vil påberåbe sig retspraksis fra europæiske 
lande, der tillader testning. 
 
Foretag en BRAINSTORM over “situation testing” i beskæftigelsessituationer og/eller 
i forbindelse med offentlige servicer 
 
d) Eksempler 
 
“Situation testing” kan anvendes til at afdække diskrimination ved 
skoleindskrivninger, men det kan ikke bruges til at afdække chikane baseret på 
seksuel overbevisning – med mindre det forekommer ofte i en virksomhed og en 
medarbejder er klar og villig til at teste situationen. 
Konkrete skridt når man tester beskæftigelsesrelateret diskrimination 
 
• foretag et grundigt interview af den oprindelige sagsøger: hvornår og med 

hvem talte de; hvad er jobbeskrivelsen; hvilke kvalifikationer og 
erfaringsniveau er krævet; årsagen til afslaget; 
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• få fat i jobannoncen: for at kunne planlægge det testens logistisk, skal du 
kende den præcise tekst; 

• ring til det nummer, der er angivet i annoncen uden at sige dit navn, for at 
finde ud af om stillingen stadig er ledig. “Situation testing” kan ikke udføres, 
hvis sagsøgeren er for sent på den, og jobbet allerede er besat; 

• udvælg passende testpersoner og planlæg logistikken;  
• giv testpersonerne alle de nødvendige oplysninger; 
• analysér spørgeskemaer; og 
• følg op: en virksomhed kan have bedt hver kandidat om at vente et par dage 

på deres svar. I dette tilfælde er det nødvendigt, at testpersonerne ringer til 
virksomheden et par dage senere for at høre, hvad resultatet er. 

 
Når man tester beskæftigelsesrelateret diskrimination, er det vigtigt, at man vælger 
testpersonerne øjeblikkeligt efter interviewet med sagsøgeren, og forbereder dem på 
testen. Det er meget vigtigt, at testpersonerne er magen til sagsøgeren i alle de 
betydelige og synlige karaktertræk, samt i forbindelse med de evner, der er 
nødvendige for at bestride jobbet, fx køn, alder, sprogfærdigheder og professionelle 
kvalifikationer. Hvis testningen fortsættes, bliver testpersonerne først bedt om at 
ringe til arbejdsgiveren, og derefter bliver de bedt om at besøge virksomheden, hvor 
de skal opføre sig på samme måde, som en almindelig jobansøger ville.  
 
Konkrete skridt når man tester diskrimination i forbindelse med adgang til service 
og tjenesteydelser  

 
• foretag et grundigt interview af den oprindelige sagsøger: adresse og navn på 

stedet; hvornår præcist besøgte han/hun stedet; skal der betales for 
indgangen; er der vagtpersonale; og i så fald hvor mange; hvad er 
adgangspolitikken; hvilken årsag blev givet for afvisningen; spurgte 
sagsøgeren efter et sted at klage, fik han/hun det oplyst; hvilke servicer 
tilbydes (diskotek, privat fest, kasino); havde han/hun været der før og var 
han/hun kommet ind dengang; kender han/hun personalet, ejeren, 
manageren personligt; har han/hun oplevet konflikter på stedet tidligere; 
havde han/hun drukket alkohol på den pågældende dato; hvordan var 
han/hun klædt; var han/hun alene eller sammen med en partner/venner; blev 
han/hun overfaldet verbalt eller fysisk; og i så fald af hvem; bar 
vagtpersonalet uniformer; og var der i så fald inskriptioner på deres 
uniformer; klagede han/hun til en autoritetsperson; og hvad var resultatet i så 
fald? 

• lær stedet at kende: åbningstider, betaling for indgang, vagtpersonale, 
beliggenhed, adgangspolitik; 

• undersøg om vagtpersonalet tidligere har været involveret i fysiske eller 
verbale overgreb. Er der potentielt fare for testpersonerne? 

• vælg passende testpersoner og forbered dem på jobbet; 
• planlæg logistikken og tag højde for alle omstændighederne (betaling for 

indgang, sikkerhedspersonale osv.)  
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• sørg for at spørgeskemaerne bliver udfyldt øjeblikkeligt efter situationstesten; 
og 

• analysér spørgeskemaerne. 
 
ØVELSE: Planlæg “situation testing” omkring roma-uddannelsessagen. Hvis du har 
tid til det i løbet af undervisningen, kan du bede deltagerne om at spille testen. Giv 
dem følgende spørgeskemamodel. 
 
Spørgeskema til testning af skole 
 
Testpersons id 
1. Navn på testperson:………………………………………………………………… 
2. Testpersons nationalitet, etnicitet:………………………………… 
3. Alder:…………………… 
4. Køn:……………………… 
5. Hudfarve:………………… 
6. Andre synlige karakteregenskaber:………………………………………………… 
7. Religion:………………………………………………………… 
 
Barns id 
1. Navn:……………………………………………………………………… 
2. Alder:……… 
3. Etnicitet:………………………………………………………… 
4. Religion:………………………………………………………………… 
5. Skoleresultater indtil videre (gennemsnitsscore, konkurrencer): 
6. Adfærd (skældud, ros): 
7. Hvilken skole går han/hun på? ……………………… 
 
Skole 
1. Navn:…………………………………………………………………………… 
2. Adresse:………………………………………………………………………… 
3. Dato for test:………………………… 
 
Aftale over telefonen 
1. Dato:…………………………………………………………………………… 
2. Hvem talte du med? …………………………………………… 
3. Hvordan gik samtalen? Var det nemt at arrangere et møde med skolelederen? 
4. Hvor længe gik der mellem telefonopkaldet og det personlige møde? 
5. Hvordan var telefonsamtalen (informativ, venlig, samarbejdsvillig, afvisende 

osv.)? 
 
Personligt møde 
1. Hvilken ansat på skolen talte du med om indskrivningen (navn og stilling)? 
2. Hvor blev mødet holdt (adresse, værelse, kontor, klasseværelse, gang osv.)? 
3. Hvor længe varede mødet? 
4. Blev du tilbudt at tage plads under mødet? 
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Ja - Nej  
5. Blev du tilbudt kaffe eller drikkevarer under mødet? 
Ja - Nej 
6. Gik du gennem skolen? Viste den ansatte skolen frem for dig? 
Ja - Nej 
7. Hvad fortalte du om dig selv, din familie og dit barn? 
8. Hvilke spørgsmål stillede de dig? 
9. Hvilke oplysninger gav de dig, uden at du spurgte? 
10. Hvilke spørgsmål stillede du om skolen? Hvad var svarene? 
11. Hvad fik du at vide om optagelsespolitikken, optagelseskravene, skolelivet, 

praksisser, organisering og antallet af elever, der fik afslag? 
12. Hvad fik du at vide om elevernes sociale baggrund (antal børn fra økonomisk 

dårligere stillede familier, roma-børn, dygtige børn osv.)? 
13. Hvad fik du at vide om karaktergivningen, udmærkelser og scoringer, antallet af 

elever der fortsætter deres studier, de skoler, som de fleste elever fortsætter 
deres studier på og om elevernes muligheder? 

14. Hvad fik du at vide om skolestipendier, madkuponer, bogkuponer? Fik du 
udfyldelsesformularer til disse kuponer og stipendier? 

15. Hvad fik du at vide om andre skoler i byen? 
16. Hvordan var stemningen (uforskammet, venlig, ligegyldig, samarbejdsvillig, 

åben, nedværdigende osv.)? 
17. Var der under samtalen nogen hentydning til din etnicitet, til romaer som en 

minoritetsgruppe eller til roma-elever? 
18. Bad den person som du talte med om en anbefaling (fra en institution, lærer 

eller præst)? 
 Ja - Nej  
19. Er det andet, du ønsker at rapportere: 
 
Dato  
Underskrift 
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“Situation testing” 
 
− MPG handbook and survey on Situation Testing 
− MPG training pack on Situation Testing 

www.migpolgroup.com. 
 
Youtube clips: 
− http://www.youtube.com/watch?v=FmEjzxKrFGE. 
− http://www.youtube.com/watch?v=YyL5EcAwB9c&NR=1. 
− http://www.youtube.com/watch?v=3RhXU-2EJDE&feature=related. 
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Indledning 
 
Mindlift er et konsulentfirma, der drives af konsulenter med erfaringer fra konsulent- 
og lederstillinger i offentlige og private virksomheder, samt i humanitære og 
internationale organisationer. Mindlifts konsulenter har arbejdet med integration i 
mange år såvel i Danmark som i udlandet, og betragter det som et af sine vigtigste 
arbejdsområder. Om det kaldes integration, inklusion eller mangfoldighed - er 
kodeordene for mindlift: medborgerskab, demokratisering og involvering. 
 
Justadvice er et specialiseret advokatfirma, som yder juridisk rådgivning om 
virksomheders samfundsansvar (CSR), om diskrimination og ligebehandling samt om 
personalejura og mediation. Justadvice hjælper med at forebygge og løse konflikter 
om diskrimination samt holder foredrag og træning om diskrimination og 
ligebehandling. Justadvice laver generelle undersøgelser og rapporter om 
diskrimination og ligebehandling. 
 
Mindlift og Justadvice var koordinatorer for 2 NGO-seminarer om diskrimination og 
ligebehandling i Danmark den 26. og 27. januar samt den 8. og 17. marts 2012. 
Omkring 40 deltagere deltog i de 2 seminarer á 2 dage, som blev holdt i henholdsvis 
Roskilde (BOMI) og København (Københavns Rådhus). Deltagerne repræsenterede 
NGO-er fra de forskellige diskriminationsgrunde.  
 
Mindlift (Asif Uddin) og Justadvice (Pia Justesen) stod også for selve undervisningen 
på de to seminarer.  
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1 Hvilken profil har NGO-er/fagforeninger, som arbejder med bekæmpelse af 
diskrimination? 

 
1. Hvilken type nationale NGO-er/fagforeninger arbejder med anti-diskrimination?  
 
Landsorganisationen (LO) er den største paraplyorganisation for fagforeninger i 
Danmark og dækker blandt andet 3F, HK og FOA. De to andre store 
paraplyorganisationer på arbejdstagersiden er FTF (som blandt andet dækker DSR 
og Danmarks Lærerforening) og Akademikernes Centralorganisation (som blandt 
andet dækker DJØF, DM og GL). 
 
Mange af de danske fagforeninger arbejder med antidiskrimination og ligebehandling 
udfra et ønske om at varetage medlemmernes interesser og fremme deres vilkår på 
arbejdsmarkedet. 
 
Adskillige NGO-er arbejder med antidiskrimination og ligebehandling. Det er ikke 
muligt at give en fuldstændig liste over dem alle, men nogle af de mest synlige er 
Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination (DRC), 
Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske (LBL), Danske Handikaporganisationer 
(DH), Kvinderådet, Ældre Sagen. Amnesty International arbejder med 
menneskerettigheder og i den forbindelse også ligebehandling. 
 
2. Hvilke diskriminationsgrund(e) eller hvilke sektorer optager NGO-er og 

fagforeninger? 
 
Fagforeningerne udvider i stigende grad deres arbejde til at omfatte alle 
diskriminationsgrundene, men har dog stadig stort fokus på køn og til dels etnicitet. 
HK har netop gennemført projekt med fokus på etnicitet, da de ikke oplever mange 
henvendelser i forhold til antal henvendelser vedrørende køn, alder og handicap.  
 
Fagforeningernes sektorfokus er naturligvis på arbejdsmarkedet. Derudover 
fokuserer de på erhvervsuddannelser gennem skabelse af lærerpladser og bedre 
vilkår for elever.  
 
Samtlige ovennævnte NGO-er er optaget af en specifik diskriminationsgrund. LBL 
arbejder med diskrimination af bøsser og lesbiske grupper, DH arbejder med 
diskrimination af personer med  handicap, Kvinderådet arbejder med kvinder, Ældre 
Sagen arbejder med diskrimination af ældre personer og DRC med diskrimination af 
personer med en anden etnisk baggrund end dansk.  
 
Der er stigende fokus på tværgående samarbejde. Det gælder gåde mellem de 
forskellige NGO-er og mellem NGO-er og fagbevægelsen. Blandt andet arbejder DH 
med enkelte projekter der både omhandler handicap og børn, handicap og køn, 
handicap og etnicitet etc.  
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Selvom hver enkelt NGO fokuserer på en specifik diskriminationsgrund, er de som 
oftest ikke begrænset til bestemte sektorer i deres arbejde.  
 
NGO-er fokuserer typisk på en lang række sektorer som uddannelse, sundhed, 
beskæftigelse, socialt liv, bolig, etc. Der er fokus på at få ændret lovgivningens 
forbud mod diskrimination, således at beskyttelsen mod diskrimination på grund af 
alder, handicap, seksuel orientering mv. ikke kun skal gælde på arbejdsmarkedet.  
 
3. Er antidiskrimination et hovedarbejdsområde for de enkelte NGO-

er/fagforeninger, eller blot en lille del af hvad de gør?  
 
For fagforeninger er anti-diskrimination typisk er ikke et hovedarbejdsområde. Men 
det er et vigtigt fokusområde, og de arbejder mod diskrimination for at varetage deres 
medlemmers interesser, herunder eksklusion fra et trængt arbejdsmarked. 
Fagforeningernes træning af tillidsrepræsentanter i forhold til at kunne identificere og 
reagere på diskrimination er en af metoderne til at arbejde med anti-diskrimination. 
Høringer, seminarer, udgivelser og rådgivning er andre måder. 
 
Principperne om antidiskrimination og ligebehandling er grundlaget for mange NGO-
ers arbejde, som udføres gennem et stort engagement på flere forskellige 
samfundsområder. Gennem seminarer, foredrag, rådgivning, kortlægning af 
diskrimination, projekter, behandling af enkeltsager og deltagelse på nationalt, 
regionalt eller kommunalt niveau i samfundsaktiviteter forsøger NGO-erne at øge den 
generelle bevidsthed i samfundet om behovet for fremme af anti-diskrimination og 
ligebehandling. 
 
4. Er disse NGOer/fagforeninger registreret på nationalt niveau? Er det let eller 

problematisk at blive registreret som NGO/fagforening? 
 
Alle fagforeninger er registreret på nationalt niveau.  
 
Alle de ovennævnte NGO-er er registreret på nationalt niveau. 
 
Fagforeninger og andre foreninger kan men er ikke forpligtet til at lade sig registrere i 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. På Styrelsens hjemmeside findes en liste over de 
forskellige typer af fagforeninger og andre foreninger samt oplysninger om krav til 
registrering. Registrering kræver udfyldelse af en blanket, som ligeledes findes på 
nettet, og det er relativt let at blive registreret. For yderligere oplysninger se: 
http://www.eogs.dk/. 
 
5. Hvor store er disse NGO-er/fagforeninger normalt?  

 
Som tidligere nævnt er der tre store paraplyorganisationer for de danske 
fagforeninger: LO har 1.200.000 betalende medlemmer, FTF har 450.000 og AC har 
209.000 medlemmer.  
 

http://www.eogs.dk/
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I forhold til NGO-er er det mere vanskeligt at opgøre medlemstal. DH er 
paraplyorganisation for 32 handicaporganisationer og har i alt over 320.000 
medlemmer. Amnesty International Danmark har mere end 100.000 medlemmer.  
 
6. Er NGO-er/fagforeninger en del af større nationale netværk? Eller arbejder de 

uafhængigt? 
 
Fagforeninger er typisk forbundet i de store nationale forbund LO, FTF og AC, og er 
forpligtet til at følge LO fx i forbindelse med lovligt varslede strejker. 
 
Mange NGO-er er forenet i hovedorganisationer eller sammenslutninger såsom DH 
og Kvinderådet. 
 
7. Er NGO-er/fagforeninger hovedsagelig placeret i hovedstaden, eller er de 

spredt i landet? 
 
De fleste fagforeninger har forbundskontor i hovedstaden samt lokale afdelinger i 
landets større byer. 
 
De fleste NGO-er har hovedkontor i København, og nogle få har små afdelinger i 
større byer som Århus, Odense og Aalborg. 
 
8. Udfører NGOer/fagforeninger samme type af arbejde i hovedstaden som i 

resten af landet? 
 
Hovedparten af fagforeningernes arbejde er det samme uanset hvor i landet de 
befinder sig. Herudover har fagforeningerne mandat til at udføre eget lokalt eller 
regionalt arbejde. Fx har mange af fagforeningernes lokalafdelinger lokalaftaler med 
arbejdsgivere og foretager også lokale rekrutteringskampagner.   
 
Som nævnt er de fleste NGOer placeret i hovedstaden og arbejder overordnet 
nationalt.  
 
9. Hvilken politisk eller samfundsmæssig vægt har disse NGOer/fagforeninger på 

nationalt niveau? (I forhold til regeringen, offentligheden, civilsamfundet, firmaer 
og arbejdsgivere)  

 
Fagforeningerne spiller en vigtig rolle i udviklingen af det danske arbejdsmarked. De 
har mulighed for at bidrage i høringer om ny lovgivning. 
 
De forskellige NGO-er deltager aktivt i den offentlige debat og bliver ofte indbudt til at 
deltage i debatprogrammer i TV sammen med repræsentanter for regeringen og 
medlemmer af Folketinget. De har også mulighed for at deltage i høringer om ny 
lovgivning. Mange NGO-er arbejder aktivt for at yde indflydelse på politik og 
lovgivning og er betydningsfulde aktører indenfor deres interesseområder.  
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Flere NGO-er yder rådgivning til personer som har oplevet diskrimination. Herudover 
arbejder de i visse tilfælde med at registrere og dokumentere diskrimination. Denne 
dokumentation er en væsentlig forudsætning for at kunne sætte diskrimination på 
den samfundsmæssige dagsorden.   
 
10. Arbejder NGOer/fagforeninger sammen i marken: (NGOer med andre NGOer, 

fagforeninger med fagforeninger eller NGOer med fagforeninger) 
 
Udover at samarbejde i hovedorganisationerne samarbejder fagforeninger på et 
mere praktisk plan om at arrangere offentlige møder, forberedelse af høringssvar mv. 
og på enkeltvise projekter. 
 
Der er forskellige nationale netværk, hvor NGOer arbejder sammen om projekter 
eller overordnede dagsordner som fx lovgivning. Institut for Menneskerettigheder har 
således inddraget en række handicaporganisationer i sit arbejde med implementering 
af FN’s Handicapkonvention. Det er blandt andet foregået gennem rundbordsmøder 
og i afholdelse af høringer.  
 
Hvor det er relevant samarbejder fagforeninger og NGOer typisk i forhold til 
individuelle projekter.  
 
a. Med hvilke(t) formål (fx. erfaringsudveksling, samarbejde om enkeltsager eller 

kampagner, fællesarrangementer)  
 
Formålet med samarbejde er typisk erfaringsudveksling, fællesarrangementer, 
formulering af handlingsplaner mv.  
 
Det normale er, at foreninger og organisationer indbyrdes eller på tværs samarbejder 
i forbindelse med individuelle projekter, hvor det er relevant at inddrage andre 
samarbejdspartnere.  

 
b. Er der nogen diskriminationsgrunde, hvor der er mere samarbejde end andre? 

Hvis ja, hvilke?  
 
Der er en del samarbejde vedrørende diskrimination på grund af etnicitet og køn 
(kvinder med etnisk minoritetsbaggrund) samt vedrørende diskrimination på grund af 
etnicitet, religion og seksuel orientering (homoseksuelle med muslimsk baggrund).  
 
Diskriminationsgrunden handicap er i stigende grad i fokus både hos fagforeninger 
og NGOer. Der er derfor et stigende samarbejde mellem danske 
handicaporganisationer. Det skyldes til dels et fokus på mainstreaming af handicap i 
medfør af FN’s konvention, som Institut for Menneskerettigheder som nævnt 
varetager den nationale monitorering af. 
 
Fagforeninger arbejder fortløbende med mainstreaming af blandt andet køn, alder og 
etnicitet. LO har siden 2003 arbejdet med mainstreaming af køn.  
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11. Samarbejder de (eller har kontakt) med lignende NGOer/fagforeninger i andre 
lande? 

 
a. I nabolande?  
b. I andre ny EU medlemslande?  
c. I andre lande? 
 
De fleste fagforeninger samarbejder med fagforeninger i andre lande for at styrke 
organisationerne og deres indsats overfor diskrimination eksempelvis i ulande. Men 
de deltager også i netværk for at styrke deres eget arbejde i hjemlandet. 
Fagforeningerne samarbejder internationalt gennem EFS (Den Europæiske Faglige 
Sammenslutning) og IFS (Den Internationale Faglige Sammenslutning). 
 
Derudover arbejder blandt andet LO og 3F for styrkelse af fagforeninger og 
arbejdsmarkedsvilkår i ulande under solidaritetsprogrammer. Det sker gennem 
samarbejde med lokale og internationale fagforeninger og organisationer. 
 
NGO-erne deltaget aktivt i både nordiske og EU koordinerede seminarer, 
konferencer og netværk. Flere NGOer er organiseret i internationale foreninger, hvor 
organisationerne er i tæt samspil omkring internationale indsatser. Det gælder 
Amnesty International og LBL. 
 
Visse NGOer har fokus på at styrke søsterorganisationer i andre lande. Det er DH og 
DHF eksempler på med deres fokus på en generel styrkelse af 
handicaporganisationer i ulande.  
 
12. Arbejder de internationalt (kampagner, enkeltsager, andet) 
 
Fagforeninger deltager ofte i internationale kampagner og i forberedelse af seminarer 
blandt andet gennem EFS og IFS.  
 
Flere NGO’er arbejder internationalt - men især dem med internationalt fokus såsom 
DH, Amnesty International og Kvinderådet. Disse NGO-er arbejder for at styrke 
kvinders rettigheder og for ligebehandling i Mellemøsten samt imod traficking i 
europæisk samarbejde (Den Europæiske Kvindelobby, EWL).  

  
13. Kan de arbejde på engelsk? 
 
Alle NGOer og fagforeninger kan arbejde på engelsk. 
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2 Hvilken ekspertise har NGOer/fagforeningerne til at bekæmpe 
diskrimination 

 
14. Hvilken form for arbejde udfører de? 
 
Nogle fagforeninger, fx 3F, arrangerer uddannelse i anti-diskrimination og i 
ligebehandlingslovgivningen for deres tillidsrepræsentanter og egne ansatte. De 
udarbejder også brochurer med oplysning om diskrimination, klagemuligheder mv.  
 
NGOer arrangerer foredrag og seminarer om antidiskrimination, tilbyder rådgivning til 
befolkningen i al almindelighed, politikere og andre interesserede, udarbejder 
rapporter, støtter ofre for diskrimination, deltager i den offentlige debat, udgiver egne 
tidsskrifter mv. 

 
15. Behandler de klager over diskrimination? 
 
Både fagforeninger og de fleste af NGOerne yder retshjælp og tilbyder juridisk 
rådgivning om antidiskriminationslovgivningen samt om hvordan man kan klage. 
Både NGOer og fagforeninger tilbyder vejledning til ofre for diskrimination, som går 
rettens vej.  

  
16. Fokuserer de på deres egen medlemskreds? 
 
Fagforeningerne fokuserer hovedsagelig på egne medlemmer. I forbindelse med 
rekruttering af medlemmer fokuserer de lokale og regionale afdelinger på deres egne 
områder, når de laver rekrutteringskampagner og holder møder.    
 
NGOerne fokuserer på den diskriminationsgrund, som de har erfaring med. LBL 
fokuserer fx på bøsser og lesbiske. NGOerne beskæftiger sig hovedsagelig med 
deres egen medlemskreds’ problemer. 

 
17. Arbejder de direkte med ofrene? 
 
Både NGOer og fagforeninger har daglig kontakt med ofre for diskrimination. Ikke 
mindst fagforeningernes lokalafdelinger har direkte kontakt til ofre for diskrimination 
og chikane. 
 
18. Kan fagforeningerne, indenfor arbejdspladsen, kun repræsentere deres egne 

medlemmer eller enhver medarbejder? 
 
Fagforeningerne repræsenterer kun deres egne medlemmer.  

 
19. Påtager de sig enkeltsager? 
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Fagforeningerne modtager klager fra deres medlemmer og kan repræsentere dem i 
forhandlinger med arbejdsgiveren, i det fagretlige system, for de civile domstole eller 
Ligebehandlingsnævnet.  
 
NGO-er kan også repræsentere ofret, hvis han/hun giver sit samtykke hertil.  

 
20. Har de adgang til offentlig finansiering af behandling af enkeltsager? 
 
Nej, det er ikke muligt at få separate midler til de enkeltsager, som NGOerne tager 
op. Enkeltsager er en del af fagforeningernes arbejde og finansieres af 
medlemskontingenter. 

 
21. Omfatter det repræsentation i retten? 
 
Hverken NGOer eller fagforeninger har adgang til offentlige midler til at repræsentere 
medlemmer i retssager. For fagforeningernes vedkommende er det en del af deres 
medlemsservice at yde retshjælp og at repræsentere medlemmerne til gengæld for 
kontingentbetalingen. 

 
22. Er det muligt for NGOer/fagforeninger at repræsentere ofre for diskrimination 

eller støtte dem i retssager eller administrative klagesager? 
 
Ja, når ofret har samtykket.  
 
23. I det omfang det er tilladt nationalt, kan NGOer/fagforeninger anlægge 

massesøgsmål?  
 
Massesøgsmål er som udgangspunkt ikke muligt i diskriminationssager. Retten til at 
anlægge en retssag er personlig, og hver enkelt sag vurderes individuelt.  

 
24. Udfører de andet praktisk arbejde? ( fx. bistand til ofre eller potentielle ofre, 

social bistand mv.) 
 
Både fagforeninger og NGOer kan tilbyde bistand til ofre og mulige ofre, fx ved at 
forklare antidiskriminationslovgivningen, hvor og hvordan man kan klage mv.  

 
25. Laver de fortalervirksomhed for ændring af lovgivning og politikker? 
 
NGOerne har været fortalere for ændring af antidiskriminationslovgivningen i mange 
år. Udenfor kønsdiskriminationsområdet består den danske 
antidiskriminationslovgivning af Lov om etnisk ligebehandling, som forbyder 
diskrimination på grund af race og etnisk oprindelse, og af Forskelsbehandlingsloven, 
som forbyder diskrimination på arbejdsmarkedet på grund af race eller etnisk 
oprindelse, religion eller tro, køn, seksuel orientering, alder og handicap.  
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Under den nugældende lovgivning er det således alene køn, race og etnisk 
oprindelse omfattet,  som er ulovlige diskriminationsgrunde udenfor arbejdsmarkedet. 
NGOerne har i mange år arbejdet for, at alle diskriminationsgrundene skulle nyde 
samme beskyttelse indenfor og udenfor arbejdsmarkedet - både i lovgivningen og i 
praksis. 
 
Ud fra en generel betragtning er fagforeningerne ikke på samme måde aktive på 
diskriminationsområdet, hovedsagelig fordi de fokuserer mere på integration. På 
integrationsområdet gennemfører de kampagner, der retter sig mod både minoriteter 
og arbejdsgivere og oplyser, at arbejdsmarkedet har brug for alle, at der er plads til 
alle på det danske arbejdsmarked, samt hvor vigtig gensidig respekt og gode forhold 
er på arbejdsmarkedet. 

 
26. Hvilket forhold har de til den nationale regering? 
 
Det kan ikke besvares generelt. Nogle NGOer udfører lobbyvirksomhed overfor 
regeringen, politikere og folketingsmedlemmer. Andre udfører rådgivende aktiviteter 
og bliver i visse tilfælde indbudt til at deltage i offentlige høringer. 
 
Fagforeningerne bliver også indbudt til at deltage i offentlige høringer samt i høringer 
i forbindelse med gennemførelse af ny lovgivning.  

 
27. Med lokalregering eller kommuner? 
 
Det er meget individuelt og afhænger af kommunens politik. I Danmark er 
kommunerne uafhængige af regeringen, for så vidt som regeringen har stor 
indflydelse på, hvorledes indtægterne fra kommuneskatten bliver anvendt.  

 
28. For fagforeningernes vedkommende, med arbejdsgiverorganisationer? 
 
Der er en løbende dialog mellem de fleste parter på arbejdsmarkedet, herunder 
mellem fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer. 

 
29. Hvilket forhold har de til særlige institutioner/ombudsmanden? 
 
Danmark har kun Folketingets Ombudsmand, som er fuldstændig uafhængig af både 
NGOer og fagforeninger. 
 
30. Hvilke kvalifikationer har personalet? 
 
På grund af alvorlig mangel på midler blandt mange danske NGOer arbejder 
personalet ofte frivilligt og vil typisk have personlige erfaringer med den form for 
arbejde, som den enkelte NGO udfører. Deres uddannelsesmæssige baggrund kan 
være meget blandet.  
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Normalt består fagforeningernes personale af sagsbehandlere, advokater, juridiske 
rådgivere mv.  

 
31. Hvilken uddannelse har personalet i forhold til at arbejde med 

antidiskrimination? 
 
Det afhænger fuldstændig af den enkelte NGOs ressourcer. Det meste uddannelse 
sker som en del af arbejdet. Mange NGOer deltager imidlertid også i de kurser, som 
Institut for Menneskerettigheder holder om menneskerettigheder og ikke-
diskrimination, mv.  
 
Der foreligger ikke konkrete oplysninger om, hvorvidt de ansatte i fagforeningerne 
deltager i uddannelse om antidiskrimination. Igen afhænger det helt af 
fagforeningens ressourcer og prioriteringer, hvorvidt fagforeningen finder emnet af 
betydning for fagforeningsarbejdet. 
 
32. Er de uddannede i at lave ansøgninger om finansiering og rapportering? 
 
Det afhænger af den enkelte NGOs størrelse og økonomiske ressourcer. 
 
Der foreligger ikke oplysninger om, hvorvidt fagforeningerne uddanner de ansatte i at 
skrive projekt- og fondsansøgninger. De fleste ”mainstreaming” projekter, rapporter 
mv. gennemføres med fagforeningernes egne midler. 

 
33. Hvordan evaluerer de succesen og kvaliteten af deres arbejde med 

antidiskrimination? 
 
NGOer eller fagforeninger anvender ikke nogen fast evalueringsmetode af deres 
arbejde med at bekæmpe diskrimination. 
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3 NGOer /fagforeningers behov og problemer i deres arbejde med 
diskrimination 

 
34. Hvad er det største problem for NGOer/fagforeninger, når de arbejder med 

antidiskrimination? 
 
NGOernes største problemer er manglende finansiering og økonomisk støtte, 
herunder fra den danske stat. Problemet hænger sammen med det danske samfunds 
utilbøjelighed til at acceptere, at diskrimination er et aktuelt problem i det danske 
samfund. 
 
Mange fagforeninger mangler en dybere forståelse af de forskellige aspekter i 
diskrimination, hvilket forhindrer dem i at opdage tilfælde af diskrimination. 
Fagforeningernes traditionelle hovedfokus på arbejdet med integration begrænser 
også deres perspektiv og deres evne til at udfordre diskrimination på 
arbejdsmarkedet. 

 
35. Er manglende personale/finansiering/ekspertise et af hovedproblemerne for de 

NGOer/fagforeningerne, der arbejder med antidiskrimination? 
 
Det er klart hovedproblemet.  

 
36. Er et af hovedproblemerne for NGOer/fagforeninger, der arbejder med 

antidiskrimination, at personalet mangler den rette viden og/eller færdigheder.  
 
Tilstrækkelige midler og økonomiske ressourcer ville styrke og udvikle personalets 
viden og færdigheder. Hos fagforeningerne handler det herudover om, at arbejdet 
med anti-diskrimination skal gives højere prioritet.  

 
37. Hvilken uddannelse har NGOer/fagforeninger behov for i forhold til at kunne 

udføre deres arbejde, som de gerne vil? 
 
Ønsket om at forsvare egne “områder” er en udfordring for mange NGOer. Der ses 
en tendens til at NGOer mener, at ”deres målgruppe” lider mest under diskrimination 
og derfor har krav på mere opmærksomhed og særlig beskyttelse.  
 
Institut for Menneskerettigheder har skabt et forum, hvor NGO-er kan mødes og 
viden-dele i forhold til bekæmpelsen af diskrimination. Den horisontale tilgang til at 
arbejde med diskrimination på tværs af de forskellige grunde har på den måde fået 
større fokus. 
 
Fagforeningerne har brug for mere træning i at genkende diskrimination. Klager over 
diskrimination bliver i visse tilfælde afvist, fordi fagforeningernes sagsbehandlere 
mangler erfaring i diskriminationssager og især med de særlige udfordringer der er i 
forhold til at sikre sig bevis for diskrimination.  
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38. Er deres personale tilstrækkeligt uddannet vedrørende national 
antidiskriminationslovgivning? 

 
NGOerne kender primært lovgivningen vedrørende deres “egen” 
diskriminationsgrund.  
 
Fagforeningerne og specielt deres juridiske rådgivere og sagsbehandlere har brug 
for mere uddannelse i national antidiskriminationslovgivning.  

 
39. Er deres personale tilstrækkeligt uddannet vedrørende europæisk 

antidiskriminationslovgivning? 
 
Både NGOer og fagforeningernes personale har behov for mere træning på dette 
område. 

 
40. Er deres personale uddannet til at kunne rådgive regeringen: til at kunne 

formulere politikforslag? Lovforslag? 
 
NGOerne deltager så vidt muligt aktivt i høringer vedrørende regeringens lovforslag. 
Manglende ressourcer betyder ofte, at NGOerne ikke har tilstrækkelig tid og 
mulighed for at deltage i høringer om lovforslag. 
 
Fagforeningerne bliver ofte indbudt til at deltage i høringer vedrørende lovgivning på 
arbejdsmarkedet. Der foreligger ikke nogen oplysninger om, hvorvidt personalet er 
specielt uddannede på området, men de er meget aktive i forhold til regeringens 
arbejdsmarkedsforslag. 

 
41. Er der behov for, at de gør mere for at fremme deres rolle indenfor 

antidiskrimination? 
 
Der er brug for, at både NGO-er og fagforeninger er mere aktive i forhold til at 
udbrede viden om og bekæmpe diskrimination i Danmark. De har en relevant viden i 
forhold til at sætte diskrimination på dagsordenen.   
 
42. Er der behov for, at de “gør mere” for ofre, klienter eller mulige klienter, 

medlemmer eller mulige medlemmer? 
 
Både NGOer og fagforeninger kunne gøre mere for ofre, klienter og medlemmer. Det 
er særligt manglende midler, der hindrer NGOerne i at gøre mere.  
 
43. Er der behov for, at de “gør mere” med regeringen – for at øge deres 

troværdighed og status? 
 
Både fagforeninger og NGO-er står svækket i forhold til at presse og overtale 
regeringen til en mere aktiv antidiskriminationspolitik. 
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44. Er der behov for, at fagforeningerne “gør mere” med 
virksomheder/arbejdsgiverorganisationer? 

 
Der er behov for, at fagforeningernes sagsbehandlere bliver yderligere specialiseret, 
så de både kan behandle klager om diskrimination, rådgive deres medlemmer i 
antidiskriminationslovgivningen og ikke mindst gå i dialog med arbejdsgiverne om 
konkret forebyggelse af diskrimination på arbejdspladsen. 

 
45. Burde de “gøre mere” i forhold til den offentlige mening og bevidstgørelse? 
 
Nogle fagforeninger har gjort en stor indsats i forhold til at bevidstgøre om 
diskrimination i det danske samfund. De fleste fagforeninger koncentrerer sig 
imidlertid om integration af kvinder og etniske minoriteter på arbejdsmarkedet. Der 
derfor behov for en generel bevidstgørelse i forhold til at beskytte alle de relevante 
udsatte grupper mod diskrimination - også efter de er kommet ind på 
arbejdsmarkedet.  
 
NGOerne er opmærksomme på betydningen af bevidstgørelse og gør typisk så 
meget som muligt på området. 

 
46. Hvad har de brug for i forhold til at kunne udvikle sig? 
 
Fagforeningerne bør have en klar politik om nul tolerance overfor diskrimination. 
 
Fagforeninger bør også arrangere seminarer og antidiskriminationskurser for 
tillidsrepræsentanter, sagsbehandlere, interne beslutningstagere og fagforeningernes 
ledelse, således at fagbevægelsen generelt bliver bedre til at opdage og behandle 
diskrimination på arbejdsmarkedet.  
 
Der er også behov for at udvikle kontrol- og evalueringsmekanismer for at kunne 
vurdere, hvorvidt de gennemførte programmer og tiltag virker i praksis. 
 
Der er brug for, at NGOerne udvikler samarbejdet med andre NGOer, der arbejder 
med diskrimination. Mere samarbejde mellem NGO-erne i forbindelse med offentlige 
høringer, seminarer og træning er vigtige redskaber til styrkelse af den enkelte NGO 
og dermed en styrkelse af arbejdet med anti-diskrimination.  
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4 National lovgivning vedrørende antidiskrimination 
 
4.1 Implementering af direktiverne i national lovgivning 
 
Implementering af EU Rådets Direktiv 2000/43/EC (med undtagelse af 
arbejdsmarkedet)1 
 
Direktivet om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller 
etnisk oprindelse er blevet implementeret med vedtagelsen af Lov om etnisk 
ligebehandling af 28. maj 2003.2  
 
Denne lov indfører et forbud mod direkte og indirekte forskelsbehandling på grund af 
race eller etnisk oprindelse. Forbuddet mod forskelsbehandling omfatter også 
chikane og instruktion om forskelsbehandling. Loven forbyder endeligt repressalier i 
form af ufordelagtig behandling, der måtte komme som reaktion på en indgivet klage 
over forskelsbehandling.  
 
Loven indfører en delt bevisbyrde, som betyder, at bevisbyrden påhviler den 
indklagede, når klageren har sandsynliggjort bagvedliggende faktiske 
omstændigheder, der giver anledning til at formode, at direkte eller indirekte 
forskelsbehandling har fundet sted.  
 
En person, der er blevet udsat for forskelsbehandling eller repressalier, kan tilkendes 
en økonomisk godtgørelse.  
 
For at borgerne kan have tilgang til en effektiv klageinstans i forbindelse med 
forskelsbehandling blev Ligebehandlingsnævnet oprettet i januar 2009 ved Lov om 
ligebehandlingsnævnet.3  
 
Herudover har Institut for Menneskerettigheder fået til opgave at varetage rollen som 
Danmarks nationale ligebehandlingsorgan for etnisk ligebehandling. Det betyder, at 
Institut for Menneskerettigheder skal fremme ligebehandling af alle uanset race eller 
etnisk oprindelse. Samtidig skal instituttet arbejde for at sikre en effektiv beskyttelse 
mod diskrimination. Mandatet er pålagt instituttet i Lov om etnisk ligebehandling.4  
 
Det konkrete mål for Institut for Menneskerettigheder som nationalt 
ligebehandlingsorgan er at sikre bistand til potentielle ofre for diskrimination. 
Samtidig er Instituttets funktion som nationalt ligebehandlingsorgan at fremme 
ligebehandling ved at iværksætte uafhængige undersøgelser og projekter, der 
fokuserer på, hvordan samfundet effektivt kan beskytte mod diskrimination og 

                                                
1  Se EU Rådets Direktiv 2000/43/EC: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:DA:HTML.  
2  Lov nr 374 af 28. maj 2003. Se: www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=28938. 
3  Lov nr 387 af 27. maj 2008. Se: www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=117192.   
4  Se Lov om etnisk ligebehandling § 10, stk. 1 og Institut for Menneskerettigheders hjemmeside: 

www.menneskeret.dk/hvad+arbejder+vi+med/fokusområder/ligebehandling.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:DA:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:DA:HTML
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=28938
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=117192
http://www.menneskeret.dk/hvad+arbejder+vi+med/fokusomr%C3%A5der/ligebehandling
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fremme ligebehandling. De uafhængige undersøgelser danner udgangspunkt for 
konkrete anbefalinger til såvel Folketing og regering som alle øvrige relevante 
aktører. Instituttets anbefalinger peger på, hvordan Danmark mest effektivt kan 
beskytte mod diskrimination og sikre ligebehandling.  
 
Instituttets øvrige ligebehandlingsprojekter skal være med til at øge bevidstheden om 
diskrimination og om risikoen for at diskriminere. Projekterne er også med til at 
udvikle metoder og modeller, der kan virke fremmende for udviklingen af 
organisationer, institutioner, arbejdspladser, foreninger etc., så de afspejler 
befolkningens mangfoldighed og skaber lige muligheder for alle.  
 
Implementering af EU Rådets Direktiv 2000/78/EC5 og EU Rådets Direktiv 
2000/43/EC (med hensyn til arbejdsmarkedet) 
 
Forbuddet mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet i direktiv 2000/78/EC og i 
2000/43/EC er blevet implementeret i Lov om forbud mod forskelsbehandling på 
arbejdsmarkedet mv. (forskelsbehandlingsloven).6 
 
Forskelsbehandlingsloven forbyder direkte og indirekte forskelsbehandling på grund 
af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, 
handicap eller national, social eller etnisk oprindelse. Forbuddet mod 
forskelsbehandling omfatter også chikane og instruktion om forskelsbehandling. 
Loven forbyder endeligt repressalier i form af ufordelagtig behandling, der måtte 
komme som reaktion på en indgivet klage over forskelsbehandling.  
 
Forhistorien til den aktuelle forskelsbehandlingslov kan beskrives på følgende måde: 
 
Den 24. maj 2003 forkastede et flertal i det danske Folketing regeringens lovforslag 
om at ændre den daværende Lov mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.m. 
fra 1996. Lovforslaget blev fremsat som led i implementeringen af to EU-direktiver 
(Direktiv nr. 2000/43/EC af 29. juni med hensyn til arbejdsmarkedet, og Direktiv nr. 
2000/78/EC af 27. november 2000). 
 
Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre kunne ikke stemme for lovforslaget, fordi 
regeringen ikke støttede de to partiers forslag om, at den daværende Klagekomité i 
regi af Institut for Menneskerettigheder også skulle have bemyndigelse til at 
behandle klager om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.  
 
Som følge af forkastelse af lovforslaget, kunne Danmark ikke overholde tidsfristen for 
den fulde implementering af EU Direktiv 2000/43/EC, der var sat til 19. juli 2003. 
 

                                                
5  Se EU Rådets direktiv 2000/78/EC: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:DA:HTML.   
6  Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. – LBK nr 1349 

af 16. december 2008. Se: www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=122522.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:DA:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:DA:HTML
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=122522
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I sidste ende blev ændringerne til Lov om forbud mod forskelsbehandling på 
arbejdsmarkedet mv. alligevel vedtaget. Den nye lov trådte i kraft 15. april 2004. De 
vigtigste ændringer som følge af lovforslaget omfatter bl.a.:  
 
• En klargørelse af begrebet forskelsbehandling 
• En definition af indirekte og direkte forskelsbehandling 
• Forbud mod chikane 
• Forbud mod tilskyndelse til diskrimination 
• Ændring af bevisbyrde-reglerne 
 
Endnu en ændring af loven blev vedtaget den 30. juni 2004. Denne ændring indførte 
et forbud mod forskelsbehandling på grund af de nye diskriminationsgrunde alder og 
handicap.  
 
Den 27. marts 2006 trådte yderligere en lovændring i kraft. De ændrede 
bestemmelser indeholdt en undtagelsesbestemmelse, således at 
forskelsbehandlingsloven ikke er til hinder for, at der laves særlige regler i kollektive 
overenskomster for aflønning af unge under 18 år.   
 
Endeligt trådte den 1. januar 2008 endnu en ændring i kraft. Denne ændring betød, 
at arbejdsgivere ikke længere er berettiget til automatisk at afskedige ansatte, når de 
bliver 65. Efter gældende regler kan der således kun laves aftaler om automatisk 
fratræden ved en medarbejders 70-tyvende år. 
 
Klager vedrørende diskrimination på arbejdsmarkedet behandles af 
Ligebehandlingsnævnet.  
 
Den danske lovgivning på diskriminationsområdet består herudover af følgende love:  
 
Strafferet:  
 
• Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race mv.7 
• Straffelovens § 266 b.8  
 
Privat ret:  
 
• Lov om lige løn til mænd og kvinder (ligelønsloven).9 

                                                
7  Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race mv. – LBK nr 626 af 29. 

september 1987. Se: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=59249.   
8  Straffeloven – LBK nr 1235 af 26. oktober 2010. Se: 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=133530.    
9  Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder – LBK nr 899 af 5. september 2008. Se: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=121176.  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=59249
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=133530
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=121176
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• Lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 
(ligebehandlingsloven).10  

• Lov om ligestilling af kvinder og mænd (ligestillingsloven).11  
• Loven om ligebehandling af mænd og kvinder inden for de erhvervstilknyttede 

sikringsordninger.12  
 
Igennem årene er Danmark blevet mødt med kritik af sin indsats på anti-
diskriminationsområdet fra både CEDAW- og CERD-komitéerne samt fra 
Børnekomiteen.  
 
I sin rapport fra august 2006 udtrykker CEDAW komitéen bekymring over den 
betydelige skævhed i beskæftigelsen, de vedvarende lønforskelle, samt den ringe 
repræsentation af kvinder i toplederstillinger og på bestyrelsesposter.13 
 
CERD komitéen er i sine generelle anbefalinger fra september 2010 positiv overfor 
vedtagelsen af en ny dansk handlingsplan for etnisk ligebehandling og respekt for 
den enkelte. Komiteen er imidlertid bekymret over den højere arbejdsløshed blandt 
indvandrere og efterkommere fra lande udenfor EU og Nord Amerika. Komiteen 
opfordrer derfor til, at der gøres en dansk indsats for at bekæmpe barrierer som 
fordomme overfor etniske minoriteter på arbejdsmarkedet, og at der iværksættes 
kampagner rettet mod arbejdsgivere.14 
 
Ligeledes er CERD komiteen bekymret over, at sagsbehandlingen for 
Ligebehandlingsnævnet alene foregår på et skriftligt grundlag, hvilket umuliggør 
vidneforklaringer samt medfører, at klager ikke har mulighed for at klage mundtligt 
og/eller ved personligt fremmøde.15 
 
Børnekomiteen giver i april 2011 udtryk for sin bekymring over en de facto 
diskrimination af etniske minoriteter i Danmark, herunder diskrimination af Roma 
børn i forhold til adgangen til uddannelse og sociale ydelser. Komiteen opfordrer til, 
at der indsamles tilstrækkelig data til monitorering og analyse af diskrimination, 
inklusiv multiple diskrimination.  
 

                                                
10  Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af kvinder og mænd med hensyn til beskæftigelse mv. – 

LBK nr 645 af 8. juni 2011. Se: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137042.   
11  Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd – LBK nr 1095 af 19. september 2007. 

Se: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=20929.  
12  Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder indenfor de erhvervstilknyttede 

sikringsordninger – LBK nr 775 af 29. august 2001. Se: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25742.  

13  FN’s Kvindekonvention. CEDAWs rapport er tilgængelig på http://humanrights.palermo.magenta-
aps.dk/upload/application/2435f156/2006_cedaw_observations.pdf. 

14  FN’s Racediskriminationskonvention. CERD-komiteens rapport er tilgængelig på: http://daccess-
dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/451/62/PDF/G1045162.pdf?OpenElement.  

15  Id. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137042
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=20929
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25742
http://humanrights.palermo.magenta-aps.dk/upload/application/2435f156/2006_cedaw_observations.pdf
http://humanrights.palermo.magenta-aps.dk/upload/application/2435f156/2006_cedaw_observations.pdf
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/451/62/PDF/G1045162.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/451/62/PDF/G1045162.pdf?OpenElement
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Komiteen opfordrer ydermere til, at der sættes ind overfor en sådan diskrimination, 
som særligt påvirker piger og drenge med etnisk minoritetsbaggrund.16  
 
Det er ikke muligt at give en generel beskrivelse af regeringens offentlige reaktion på 
kritikken, der har været rejst fra de internationale komitéers side, men den danske 
regering har ofte været meget afvisende.  
 
De vigtigste reaktioner på og kommentarer til regeringens holdning er kommet fra 
NGOer og andre aktører inden for antidiskriminationsområdet, samt fra det Danske 
Institut for Menneskerettigheder.  
 
Der er på nuværende tidspunkt ikke lavet nogen meningsmålinger eller lignende 
undersøgelser for at indkredse, hvorvidt befolkningens holdninger vil kunne forhindre 
en effektiv gennemførelse af direktiverne.  
 
Der er gennem årene fremkommet nogen forskning fra nationale akademiske 
institutioner, der omhandler de typer af diskrimination, som omfattes af direktiverne. 
Nedenstående liste er ingenlunde udtømmende:  
 
• “Oplevet diskrimination” af Nævnet for Etnisk Ligestilling, 1999.  
• “Lighedskravet for etniske minoriteter på arbejdsmarkedet” af Pia Justesen, 

Ph.D., 2000. 
• “Ligestilling – Status og fremtidsperspektiver” af det Danske Institut for 

Menneskerettigheder, 2005. 
• “Personer med funktionsnedsættelse i Danmark” af det Danske Institut for 

Menneskerettigheder, 2005. 
• “Effektiv beskyttelse mod diskrimination om retlige og faktiske tiltag” af det 

Danske Institut for Menneskerettigheder, 2007. 
• ”Diskrimination på arbejdsmarkedet, set i et historisk perspektiv” af Marianne 

Halskov Hallund, 2009.  
• ”Civilretlige diskriminationsforbud” af Ruth Nielsen, 2010. 
• ”Diskrimination på arbejdsmarkedet – og hvad så? En undersøgelse af etnisk 

betinget diskrimination og en diskussion af proaktive tiltag til bekæmpelse heraf” 
af Line Vikkelsø Slot, 2011.  

  
Udover disse udgivelser er der ligeledes skrevet mange artikler, afhandlinger m.m. 
om dette emne.  
 

                                                
16  FN’s Børnekonvention. Børnekomiteens rapport er tilgængelig på: http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/419/62/PDF/G1141962.pdf?OpenElement.  

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/419/62/PDF/G1141962.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/419/62/PDF/G1141962.pdf?OpenElement
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4.2 Procedurer – administrative og juridiske muligheder i forhold til at 
imødegå brud på diskriminationslovgivningen 

 
4.2.1 Diskrimination på arbejdsmarkedet – alle diskriminationsgrunde 
 
1. Klageadgang 
 
Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet forbyder diskrimination 
på grund af race, religion, tro, handicap, alder, seksuel orientering, køn, hudfarve, 
politisk overbevisning, samt national, social eller etnisk oprindelse. Loven gør det 
muligt for personer, som har været udsat for diskrimination begrundet i et eller flere 
af disse forhold at føre sagen for de civile domstole.  
 
Siden januar 2009 har lov om Ligebehandlingsnævnet herudover gjort det muligt at 
indgive en klage til det administrative klageorgan Ligebehandlingsnævnet.17 
Ligebehandlingsnævnet afløste det tidligere Ligestillingsnævn, der behandlede sager 
om diskrimination på grund af køn samt Klagekomiteen for etnisk ligebehandling, der 
behandlede sager om diskrimination på grund af race og etnisk oprindelse.  
 
Ligebehandlingsnævnet kan modtage klager over diskrimination på grund af køn 
samt på grund af race, hudfarve, religion eller tro, handicap, alder, seksuel 
orientering, politisk overbevisning eller national, social eller etnisk oprindelse.  
 
Hvis der er tale om diskrimination fra en offentlig arbejdsgivers side, er der herudover 
mulighed for at klage til Folketingets Ombudsmand.18  
 
En person som er blevet udsat for diskrimination på arbejdsmarkedet, og som ønsker 
at fremsætte krav mod sin arbejdsgiver har mulighed for at få hjælp fra sin 
fagforening. Hvis den pågældende fagforening ønsker at bistå sit medlem, kan det 
ske gennem enten gennem forhandling med arbejdsgiveren, ved klage til 
Ligebehandlingsnævnet eller ved at gå rettens vej. I alle tilfælde repræsenterer 
fagforeningen sit medlem og kører sagen for denne.  
 
2. Lovens anvendelsesområde og undtagelser 
 
Alle områder inden for beskæftigelse, så som ansættelse, udvælgelsesprocedurer, 
jobannoncer, forfremmelse, afskedigelse, arbejdsforhold og lønforhold, adgang til 
videreuddannelse, osv. er omfattet af forskelsbehandlingsloven. Loven indeholder 
dog visse undtagelser, som opregnes nedenfor: 
 
§ 6 (1): Forbuddet mod diskrimination begrundet i politisk overbevisning, religion eller 

tro gælder ikke for arbejdsgiveren, som har til formål at fremme en bestemt 
politisk eller religiøs livsopfattelse, og hvis den ansattes politiske eller religiøse 

                                                
17  Lov nr 387 af 27. maj 2008. Se: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=117192.  
18  Se klagevejledning på Folketingets Ombudsmands hjemmeside: 

http://www.ombudsmanden.dk/om_at_klage/hvad/.    

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=117192
http://www.ombudsmanden.dk/om_at_klage/hvad/
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overbevisning må anses at være af betydning for virksomheden. 
§6 (2) Såfremt det ved visse former for erhvervsudøvelse og uddannelser er af 

afgørende betydning, at udøveren er af en bestemt race, politisk anskuelse, 
seksuel orientering eller national, social eller etnisk oprindelse eller har en 
bestemt hudfarve, alder eller et bestemt handicap eller tilhører en bestemt 
religion eller trosretning, og kravet om bestemt tilhørsforhold står i rimeligt 
forhold til den pågældende erhvervsaktivitet, kan der søges dispensation fra 
diskriminationsforbuddet.  

§ 6 a. Uanset forbuddet mod diskrimination er loven ikke til hinder for fastsættelse af 
aldersgrænser for adgang til erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger eller 
for anvendelse af alderskriteriet i aktuarberegninger inden for rammerne af 
disse ordninger. Anvendelsen af alderskriteriet må ikke medføre 
forskelsbehandling på grund af køn. 

 
3. Hvilke klagemuligheder skal være udtømt?  
 
Ligebehandlingsnævnet kan ikke behandle en klage over diskrimination, hvis sagen 
bliver fagretligt behandlet af den pågældende klagers fagforening. 
 
Ligebehandlingsnævnet kan heller ikke behandle klager, der er indbragt for en anden 
forvaltningsmyndighed som fx Folketingets Ombudsmand. Ligeledes kan Nævnet 
ikke behandle sager, som verserer ved de civile domstole.  
 
Tilsvarende kan en sag ikke anlægges ved de civile domstole, så længe den verserer 
for Ligebehandlingsnævnet.  
 
Er man offer for diskrimination på arbejdsmarkedet, har man således valget mellem 
at bede sin fagforening om hjælp til at ordne sagen uden for de civile domstole fx i 
det fagretlige system, at klage til Ligebehandlingsnævnet eller at gå direkte til 
domstolene. Det er muligt at gå direkte til de civile domstole uden først at have klaget 
til de administrative klageorganer.  
 
4.2.2 Diskrimination udenfor arbejdsmarkedet – diskriminationsgrundene race 

og etnisk oprindelse 
 
1. Klageadgang 
 
Med hensyn til diskrimination på grund af køn, race eller etnisk oprindelse er der 
mulighed for at klage til Ligebehandlingsnævnet, som i relation til disse 
diskriminationsgrunde også behandler sager om diskrimination udenfor 
arbejdsmarkedet. 
 
Personer, der har været udsat for diskrimination udenfor arbejdsmarkedet har også 
mulighed for at gå direkte til de civile domstole med deres sag.  
 
2. Lovens anvendelsesområde og undtagelser 
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Lov om etnisk ligebehandling gælder for al offentlig og privat virksomhed for så vidt 
angår social beskyttelse, herunder social sikring og sundhedspleje, sociale goder, 
uddannelse samt adgang til og levering af varer og tjenesteydelser, herunder bolig, 
der er tilgængelige for offentligheden. Forbuddet mod forskelsbehandling gælder 
endvidere for medlemskab af og deltagelse i en organisation, hvis medlemmer 
udøver et bestemt erhverv, samt de fordele, sådanne organisationer giver 
medlemmerne. 
 
3. Hvilke klagemuligheder skal være udtømt?  
 
Der er intet krav om, at personer, der har været udsat for diskrimination, skal have 
klaget til Ligebehandlingsnævnet, før de går til de civile domstole.  
 
Hvis der er tale om en klage over en offentlig myndigheds sagsbehandling eller 
afgørelse, skal det almindelige klagesystem indenfor det pågældende offentlige 
område imidlertid være udtømt, før der kan klages til Ligebehandlingsnævnet. 
 
4.2.3 Valg mellem forskellige klagemuligheder  
 
I sager om diskrimination på arbejdsmarkedet har klager mulighed for at gå til sin 
fagforening, som vil vurdere, om den vil køre den pågældende sag i enten det 
fagretlige system, for de civile domstole eller for Ligebehandlingsnævnet. 
Fagforeninger fører selvsagt kun sager for egne medlemmer, og typisk vil 
fagforeninger kun føre sager, som er af principiel interesse, og/eller hvor der er 
rimelig sandsynlighed for at opnå et positivt resultat. I mange tilfælde vil en 
fagforening i første omgang søge at bistå sit medlem ved at forhandle et forlig på 
plads med den pågældende arbejdsgiver. I principielle sager vil en sådan 
forligsmæssig udgang på en sag have den ulempe, at forlig typisk ikke bliver 
offentliggjort og i mange tilfælde også er omfattet af tavshedsklausuler.  
 
Ligebehandlingsnævnet er som nævnt kompetent til at modtage klager over 
diskrimination på arbejdsmarkedet på baggrund diskriminationsgrundene køn, race, 
hudfarve, religion eller tro, handicap, alder, seksuel orientering, politisk overbevisning 
eller national, social eller etnisk oprindelse. Udenfor arbejdsmarkedet kan 
Ligebehandlingsnævnet behandle sager om diskrimination på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse. 
 
Det er gratis at klage til Ligebehandlingsnævnet, og man behøver ikke bistand fra 
hverken advokat eller fagforening. I modsætning hertil vil det typisk være ganske 
omkostningsfyldt at indbringe en sag for de civile domstole, da klager vil være 
nødsaget til at købe bistand fra en advokat. I forhold til de civile domstole er der i 
Ligebehandlingsnævnet tale om en hurtig afgørelse af sagen, da Nævnet har en 
gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 5 måneder. 
 
Nævnets afgørelser endelige og bindende for parterne i sagen. Nævnets afgørelser 
kan altså ikke indbringes for en anden administrativ myndighed. En afgørelse fra 
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Ligebehandlingsnævnet er imidlertid ikke til hinder for, at sagen efterfølgende 
indbringes for de civile domstole. 
 
På samme måde som de civile domstole kan Nævnet tilkende en økonomisk 
godtgørelse, hvis der fx er tale om diskrimination i et ansættelsesforhold. Nævnet 
kan også underkende en afskedigelse, medmindre det er urimeligt at kræve 
ansættelsesforholdet opretholdt eller genoprettet. En sådan mulighed for at 
underkende en afskedigelse har de civile domstole ikke. 
 
Domme afsagt af de civile domstole er i princippet offentligt tilgængelige. Ligeledes 
offentliggør Ligebehandlingsnævnet sine afgørelser i anonymiseret form på sin 
hjemmeside. Et ønske om at udbrede viden om diskriminationsforbuddets indhold 
kan således tilgodeses både ved at klage til Ligebehandlingsnævnet og ved at 
indbringe en sag for de civile domstole. Da alle Nævnets afgørelser offentliggøres på 
Nævnets hjemmeside kort tid efter de er truffet, er det lettere og hurtigere for 
offentligheden at få adgang til disse, end det er at få adgang til domme. Domme 
trykkes som udgangspunkt kun, hvis der er tale om principielle landsrets- eller 
højesteretsdomme, og det kan i praksis være besværligt at få adgang til utrykte 
domme. 
 
Sagsbehandlingen ved Ligebehandlingsnævnet foregår på skriftligt grundlag, og 
Nævnet har således ikke mulighed for at modtage mundtlige klager eller at afhøre 
vidner. Sager hvor der foreligger bevistvivl vil således typisk blive afvist, og klager 
har i sådanne situationer alene den mulighed at indbringe sin sag for de civile 
domstole. 
 
4.2.4 Proceduremæssige krav i forhold til klageadgang 
 
Der er ingen forældelsesfrist i forhold til klageadgangen til Ligebehandlingsnævnet.  
 
Man kan klage til Ligebehandlingsnævnet ved at udfylde et klageskema, som enten 
fås på Ligebehandlingsnævnets hjemmeside eller ved at kontakte 
Ligebehandlingsnævnet.  
 
I klageskemaet skal man give følgende oplysninger: 
 
• Personlige oplysninger 
• Kontaktoplysninger 
• Hvem eller hvad der klages over 
• Kontaktoplysninger på den, der klages over 
• Kort redegørelse for hvorfor der klages 
• Hvilke eventuelle dokumenter der vedlægges og hvorfor 
• Hvad klager ønsker at opnå hos Ligebehandlingsnævnet 
  
Når man klager over diskrimination til Nævnet kan man vedlægge forskellige former 
for skriftligt materiale til at underbygge klagen. Det kan både være nedskrevne 
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forklaringer fra vidner, udskrifter af SMS’er, fotos, film, båndoptagelser eller andet 
materiale. 
 
Nævnet træffer som sagt sin afgørelse på skriftligt grundlag efter en skriftlig høring af 
indklagede i sagen. 
 
Som tidligere beskrevet er Nævnets afgørelser bindende for parterne. Men 
afgørelserne kan ikke fuldbyrdes ved fogedretten. Ligebehandlingsnævnet kan derfor 
på klagers opfordring, gratis indbringe sagen for domstolene, hvis indklagede ikke 
efterlever Nævnets afgørelse om fx betaling af en økonomisk godtgørelse. 
 
Ligebehandlingsnævnet kan kontaktes via hjemmeside: 
www.ligebehandlingsnaevnet.dk.  
 
Institut for Menneskerettigheder har som Danmarks Ligebehandlingsorgan 
udarbejdet informationsmateriale om diskrimination samt klagevejledning på sin 
hjemmeside. Se: http://www.menneskeret.dk/klageguide/klageguide.  
 
Retshjælp kan søges hos: 
 
• Institut for Menneskerettigheder - http://www.menneskeret.dk/klageguide  
• Dokumentations- og rådgivningscentret om racediskrimination - 

www.drcenter.dk  
• Advokatvagten - www.advokatsamfundet.dk  
• Københavns Retshjælp - www.retshjaelpen.dk    
• Århus Retshjælp - www.aarhusretshjaelp.dk  
• Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske - http://www.lgbt.dk/raadgivning/ 
• Danske Handicaporganisationer – www.handicap.dk  
• Kvinderådet - www.kvinderaadet.dk 
• Dansk Kvindesamfund - www.kvindesamfund.dk 
• Indvandrer Kvindecentret - www.indvandrerkvindecentret.dk 
• Børns vilkår -  http://www.bornsvilkar.dk/   
• Ældresagen - www.aeldresagen.dk 
 
4.2.5 Forhindringer og støtte på det nationale plan  
 
Forhindringer 
 
Den generelle mangel på viden om national antidiskriminationslovgivning, og 
hvordan man skal forholde sig til og genkende diskrimination, fører i visse tilfælde til 
manglende opbakning fra fagforeningerne, når personer ønsker at indgive en klage 
eller gå rettens vej.  
 
Manglen på økonomiske ressourcer er den primære hæmsko for NGO-ernes 
muligheder for at tilbyde juridisk bistand eller på anden måde tage aktivt del i sager 

http://www.ligebehandlingsnaevnet.dk/
http://www.menneskeret.dk/klageguide/klageguide
http://www.menneskeret.dk/klageguide
http://www.drcenter.dk/
http://www.advokatsamfundet.dk/
http://www.retshjaelpen.dk/
http://www.aarhusretshjaelp.dk/
http://www.lgbt.dk/raadgivning/
http://www.handicap.dk/
http://www.kvinderaadet.dk/
http://www.kvindesamfund.dk/
http://www.indvandrerkvindecentret.dk/
http://www.bornsvilkar.dk/
http://www.aeldresagen.dk/
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vedrørende diskrimination. Manglende viden om diskriminationslovgivningen er i 
visse tilfælde også en barriere.  
 
Støtte 
 
Fagforeningsmedlemmer har mulighed for at blive juridisk repræsenteret af deres 
fagforeninger, enten det drejer sig om en sag i det fagretlige system, en klage til de 
administrative klageorganer eller om en civil retssag.  
 
Institut for Menneskerettigheder yder bistand til ofre for diskrimination ved at give 
rådgivning om retten til ikke at blive diskrimineret, og hvor man kan gå videre med sin 
sag. Instituttet yder desuden juridisk bistand i forbindelse med sager, der allerede har 
været truffet en afgørelse om ved Ligebehandlingsnævnet. Det kan for eksempel 
være, hvis nævnet har afvist en sag, fordi den er bedre egnet at blive prøvet ved 
domstolene, og hvor klager ønsker at gå videre med sagen.  
 
4.2.6 Offentlige myndigheders arbejde med anti-diskrimination 
 
Integrationsministeriet opregner på sin hjemmeside – Ny i Danmark – den lovgivning 
der beskytter mod diskrimination på baggrund af en række forskellige 
diskriminationsgrunde.19  
 
Integrationsministeriet betragtes typisk som det ministerium, som koordinerer 
forskellige officielle indsatser mod diskrimination. 
 
På Beskæftigelsesministeriets hjemmeside beskrives forbuddet mod 
forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, og der gives vejledning til indholdet og 
forståelsen af forskelsbehandlingsloven.20  
 
Socialministeriet er handicapkoordinerende ministerium for handicap, hvilket omfatter 
beskyttelsen mod diskrimination.21 
 
Undervisningsministeriet er ansvarlig for at der ikke foregår diskrimination i skolerne i 
Danmark. Som eksempel har ministeriet indskærpet overfor erhvervsskolerne, at der 
ikke må forekomme diskrimination i relation til praktikpladser, og at skolerne derfor 
skal afvise virksomheder, der kræver praktikanter med en bestemt etnisk baggrund.22 
 

                                                
19  Se Integrationsministeriets hjemmeside - http://www.nyidanmark.dk/da-

dk/Integration/dialog_og_fremme_af_ligebehandling/beskyttelse_mod_diskrimination.htm.  
20  Se Beskæftigelsesministeriets hjemmeside - 

http://www.bm.dk/Beskaeftigelsesomraadet/Arbejdsret/Forskelsbehandling.aspx.  
21  Se Socialministeriets hjemmeside - http://www.sm.dk/Temaer/sociale-

omraader/Handicap/Sider/Start.aspx.  
22  Se Undervisningsministeriets hjemmeside om diskrimination i erhvervsuddannelserne - 

http://www.uvm.dk/Uddannelse/Erhvervsuddannelser/Om%20erhvervsuddannelserne/Fokusomraa
der/Integration/Diskrimination%20maa%20ikke%20forekomme.aspx.  

http://www.nyidanmark.dk/da-dk/Integration/dialog_og_fremme_af_ligebehandling/beskyttelse_mod_diskrimination.htm
http://www.nyidanmark.dk/da-dk/Integration/dialog_og_fremme_af_ligebehandling/beskyttelse_mod_diskrimination.htm
http://www.bm.dk/Beskaeftigelsesomraadet/Arbejdsret/Forskelsbehandling.aspx
http://www.sm.dk/Temaer/sociale-omraader/Handicap/Sider/Start.aspx
http://www.sm.dk/Temaer/sociale-omraader/Handicap/Sider/Start.aspx
http://www.uvm.dk/Uddannelse/Erhvervsuddannelser/Om%20erhvervsuddannelserne/Fokusomraader/Integration/Diskrimination%20maa%20ikke%20forekomme.aspx
http://www.uvm.dk/Uddannelse/Erhvervsuddannelser/Om%20erhvervsuddannelserne/Fokusomraader/Integration/Diskrimination%20maa%20ikke%20forekomme.aspx
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4.2.7 Nationale politikker om anti-diskrimination 
 
Der findes efter det oplyste ikke en national politik om anti-diskrimination, som 
omfatter alle diskriminationsgrunde. 
 
Regeringen fremlagde i juli 2010 sin Handlingsplan om etnisk ligebehandling og 
respekt for den enkelte. Handlingsplanen erstattede den tidligere handlingsplan fra 
2003 og bygger på forslag fra en tværministeriel arbejdsgruppe bestående af 
repræsentanter fra Integrationsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, 
Undervisningsministeriet, Justitsministeriet, Kulturministeriet, Finansministeriet, 
Socialministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet samt Klima- og Energiministeriet 
(Ligestillingsafdelingen). 
 
Handlingsplanen, der bl.a. har til formål at bekæmpe forskelsbehandling på baggrund 
af etnisk oprindelse og fremme mangfoldighed og lige muligheder, indeholder 21 
konkrete initiativer inden for syv indsatsområder: 
 
• Større kendskab til grundlæggende demokratiske værdier og rettigheder   
• Bedre oplysning og viden om dem, som fordomme vedrører   
• Bekæmpelse af antisemitisme og intolerance   
• Styrkelse af kendskabet til borgerens rettigheder    
• Afdækning af omfanget og karakteren af forskelsbehandling  
• Fokus på nogle af de for integrationen væsentligste områder – uddannelse, 

arbejde, bolig og kultur- og fritidslivet  
• Mangfoldighed skaber vækst  
 
4.3 Samfundsspørgsmål 
 
Den måde, hvorpå danske sociale aktører (politikere, fagforeninger, osv.) vælger at 
forholde sig til diskriminationsspørgsmål, skal ses på baggrund af en traditionel 
opfattelse af det danske samfund og af danskerne som værende åbne af sind og 
tolerante. Denne opfattelse skaber barrierer i forhold til at anerkende, at 
diskrimination er et fænomen, der har vundet indpas i det danske samfund. 
Opfattelsen må også antages at være med til at blokere for iværksættelsen af 
effektive mekanismer til bekæmpelse af systemisk og strukturel diskrimination.  
 
Direkte og indirekte adfærdskrav til danskere med minoritetsbaggrund fører i visse 
situationer til, at minoritetsgrupperne i befolkningen oplever stigmatisering, 
marginalisering eller eksklusion fra det danske samfund. Specielt det muslimske 
mindretal i Danmark er sårbart i denne henseende. Unge mænd fra den muslimske 
befolkningsgruppe fremstilles ofte i et negativt lys. Troende muslimske kvinder, som 
har valgt at praktisere deres religion ved at bære tørklæde (typisk hijab, men også 
niqab eller, mere sjældent, en burka) er mere sårbare end andre, fordi politikere og 
medier fokuserer kraftigt på hvad der ses som det religiøse tørklædes 
undertrykkende funktion.  
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På trods af stor fokus på den værdi som senior-medarbejder kan tilføre de fleste 
arbejdspladser, oplever mange seniorer i praksis, at det er yderst vanskeligt at 
komme tilbage på arbejdsmarkedet, hvis de har mistet deres job. 
 
En nyere tendens i det danske samfund er, at personer med handicap i medierne 
beskrives i nedværdigende toner som personer der i kraft af deres behov for særlige 
ydelser og tilpasninger lægger det danske samfund økonomisk til last. 
 
I forhold til diskrimination på grund af seksuel orientering er der sket fremskridt i 
retning af mindre diskrimination på det danske arbejdsmarked. Transseksuelle 
personer oplever imidlertid stadig store problemer med diskrimination på 
arbejdsmarkedet. 
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5 Informationer af relevans for organisationers arbejde mod diskrimination 
 
5.1 Dataindsamling 
 
Forvaltningsloven og Offentlighedsloven er de love, som regulerer adgangen til 
informationer fra offentlige myndigheder. 
 
I forhold til dataindsamling generelt findes reguleringen i Persondataloven. 
Persondataloven § 7 bestemmer at der ikke må behandles oplysninger om 
racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, 
fagforeningsmæssige tilhørsforhold og oplysninger om helbredsmæssige og 
seksuelle forhold. Disse oplysninger betragtes som personfølsomme. 
 
Hvis der gives udtrykkeligt samtykke fra den registrerede person, kan ovenstående 
personfølsomme oplysninger behandles, herunder offentliggøres. 
 
Danmarks Statistik producerer og formidler officielle statistikker om danske 
samfundsforhold. 
 
Se: www.dst.dk.  
 
5.2 Medier 
 
Medieansvarsloven fastslår, hvem inden for det pågældende medie, som har det 
strafferetlige og erstatningsretlige ansvar for indholdet af mediet. Herudover fastslår 
loven, at mediernes indhold og handlemåde skal være i overensstemmelse med god 
presseskik, og loven fastsætter regler om genmæle.  
 
Vejledende regler for god presseskik findes på Pressenævnets hjemmeside. Se: 
http://www.pressenaevnet.dk/Love-og-regler/Regler-for-god-presseskik.aspx. 
 
Dansk Journalistforbund er fagforbund for journalister og 
kommunikationsmedarbejdere i Danmark. Se: www.journalistforbundet.dk. 
 
Pressenævnet behandler klager over pressen, dvs. radio, tv, dagblade, ugeblade, 
magasiner og andre massemedier. Pressenævnet behandler klager over 
overtrædelse af god presseskik og spørgsmål om genmæle. Se: 
www.pressenaevnet.dk. 
 
Det har ikke været muligt at finde materiale, som NGOer og fagforeninger kan 
anvende som værktøj i forhold til arbejdet med medier. De forskellige netværk, 
rådgivninger og paraplyorganisationer synes ikke at have sådant materiale til 
rådighed. 
 

http://www.dst.dk/
http://www.pressenaevnet.dk/Love-og-regler/Regler-for-god-presseskik.aspx
http://www.journalistforbundet.dk/
http://www.pressenaevnet.dk/
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5.3 Lobby-arbejde 
 
Regler og praksis om lobby-arbejde: 
 
De danske NGO-er og fagforeninger arbejder for at fremme deres interesseområder. 
Det sker blandt andet gennem forslag om ændring af relevant lovgivning, hvorfor en 
del af organisationernes metoder omhandler påvirkning af beslutningstagere gennem 
høringer, deltagelse i møder, anbefalinger til politikere etc. Det gør organisationerne 
både nationalt og i EU regi. 
 
Europa Parlamentet har beskrevet regler for lobbyisme samt lavet en oversigt over 
interesseorganisationer, der yder indflydelse i EU beslutningsprocesserne. EU 
kommissionen har udsendt en grønbog om åbenhed i EU, for at skabe åbenhed om 
organisationers indflydelse på beslutninger. Se: http://www.eu-
oplysningen.dk/leksikon/alle/lobbyisme/. 
 
Materiale om lobby-arbejde: 
 
Enkelte NGOer har nedskrevet retningslinjer og gode råd til lobbyarbejde. Se blandt 
andet - fra et helt andet område - Dansk Naturfredningsforening: 
http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=7469. 
 
Generelt er der dog ikke meget materiale tilgængeligt om at arbejde med lobbyisme 
for danske NGOer. Der kan være flere grunde til dette - blandt andet at et sådan 
materiale foreligger internt i organisationerne, eller at de gode råd ikke findes i 
eksplicit formuleret materiale. 
 
5.4 Partnerskaber/Netværk 
 
Primære organisationer eller netværk som arbejder mod diskrimination: 
 
Race, etnisk oprindelse, religion eller tro:  
Dokumentations- og Rådgivningscentret om Racediskrimination – www.drcenter.dk 
Indvandrerrådgivningen - www.indvandrerraadgivningen.dk 
Kirkernes Integrationstjeneste - www.kit-danmark.dk 
 
Alder:  
Ældresagen – www.aeldresagen.dk 
 
Handicap:  
Danske Handicaporganisationer – www.handicap.dk 
 
Seksuel orientering:  
LGBT Danmark - Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner 
– www.lgbt.dk 
 

http://www.eu-oplysningen.dk/leksikon/alle/lobbyisme/
http://www.eu-oplysningen.dk/leksikon/alle/lobbyisme/
http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=7469
http://www.drcenter.dk/
http://www.indvandrerraadgivningen.dk/
http://www.kit-danmark.dk/
http://www.aeldresagen.dk/
http://www.handicap.dk/
http://www.lgbt.dk/
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Alle diskriminationsgrunde:  
Institut for Menneskerettigheder – www.menneskeret.dk 
Amnesty International – www.amnesty.dk 
 
Fagforbund/Paraplyorganisationer: FOA, 3F, HK, DJØF, Dansk Sygeplejeråd, LO 
mv. 
 
Advokatsamfundet – www.advokatsamfundet.dk 
 
Der er alene begrænset lovgivning, der regulerer foreninger, fagforbund og fondes 
virke i Danmark.  Frivillige foreninger kan, men skal ikke nødvendigvis være 
registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Frivillige foreninger kan lade sig 
registrere, fordi de fx skal bruge et CVR-nr. til at oprette en NemKonto til modtagelse 
af offentlige tilskud. En frivillig forening kan lade sig registrere gratis på www.virk.dk. 
 
Fondsloven indeholder regler om fagforbunds pligter i forhold til oprettelse af 
vedtægter, udpegning af bestyrelse eller anden ledelse og udarbejdelse af 
årsregnskab. 
 
Generelt reguleres interne organisationsforhold af både fondslovens bestemmelser 
og af danske rets almindelige regler om foreninger, der i det væsentligste er 
ulovbestemte og beror på retspraksis og forholdets natur. 
 
5.5 Overvågning 
 
Som hovedregel tillader Persondataloven § 7 kun indsamling af data vedrørende de 
forskellige diskriminationsgrunde, hvis den registrerede giver samtykke hertil.  
 
På arbejdsmarkedet forbyder forskelsbehandlingslovens § 4 imidlertid al indsamling 
og behandling af data vedrørende de forskellige diskriminationsgrunde – uanset 
samtykke fra den registrerede. Der gælder således strengere krav omkring 
overvågning og indsamling af data på arbejdsmarkedet, end der gælder på øvrige 
samfundsområder. 
 
Danmarks Statistik kan ved hjælp af personnumre lave opgørelser over fx 
medarbejder-sammensætningen på en virksomhed. En sådan opgørelse, der er 
baseret på fødested, forudsætter, at antallet af medarbejdere er så stort, at 
registreringen kan ske anonymt.  
 
Se vejledning til CPR-opgørelse af medarbejderstabens oprindelse: 
http://www.bm.dk/Aktuelt/Publikationer/Arkiv/2005/12/~/media/BEM/Files/Dokumente
r/Publikationer/2005/CPR_dec_2005_ny.ashx. 
 
 
 

http://www.menneskeret.dk/
http://www.amnesty.dk/
http://www.advokatsamfundet.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.bm.dk/Aktuelt/Publikationer/Arkiv/2005/12/~/media/BEM/Files/Dokumenter/Publikationer/2005/CPR_dec_2005_ny.ashx
http://www.bm.dk/Aktuelt/Publikationer/Arkiv/2005/12/~/media/BEM/Files/Dokumenter/Publikationer/2005/CPR_dec_2005_ny.ashx
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5.6 Codes of conduct/Adfærdskodeks 
 
Nogle NGO-er har et egentligt etisk regelsæt (en code of conduct), som indarbejdes i 
organisationens aktiviteter. Se eksempel fra Plan Danmark her: 
http://www.plandanmark.dk/25275/%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0Personaleh
åndbog.  
 
Mange organisationer har ikke et sådan etisk regelsæt, men har opstillet en række 
værdier, der ofte giver udtryk for etiske standarder i organisationens virke. Se 
eksempelvis Red Barnets værdier her: http://www.redbarnet.dk/Om-os.aspx?ID=172. 
 
5.7 Situation testing 
 
Der er ingen klar lovgivning vedrørende ”situation testing” i dansk ret, og der er i 
praksis kun begrænset brug af metoden. 
 
”Situation testing” er blevet brugt af medierne til at sætte fokus på fx diskrimination i 
adgangen til diskoteker og i jobformidling fra de offentlige jobcentre.  
 
”Situation testing” er også i enkelte tilfælde blevet brugt forskningsmæssigt (fx Hjarnø 
og Jensen: Diskriminering af unger med indvandrerbaggrund ved jobsøgning – 
Dansk national rapport efter oplæg fra ILO 1997). 
 
Ligebehandlingsnævnet har i enkelte sager anvendt statistiske informationer om fx 
aldersfordelingen på jobansøgere til at afgøre, at en konkret jobansøger var udsat for 
diskrimination, fordi han ikke blev ansat på grund af sin alder (se fx afgørelse nr. 60 
fra 2009). 

http://www.plandanmark.dk/25275/%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0Personaleh%C3%A5ndbog
http://www.plandanmark.dk/25275/%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0Personaleh%C3%A5ndbog
http://www.redbarnet.dk/Om-os.aspx?ID=172
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Bilag 1: Fagforeningernes rolle i bekæmpelse af diskrimination 
 
1. Hvad er en fagforening? 
 
En fagforening er en organiseret sammenslutning af arbejdere, hvis mål er at 
beskytte og fremme arbejdernes rettigheder og interesser og repræsentere dem på 
flere forskellige niveauer (arbejdspladsen, erhvervssektoren, nationalt). Oprindeligt 
organiserede fagforeningerne arbejderne i overensstemmelse med konkrete “fag” og 
professioner (så som frisører, lærere, murere), men det bliver i stigende grad 
almindeligt med fagforeninger, der har en bredere base (så som arbejdere i 
handelserhverv eller ‘den offentlige sektor’). Fagforeninger kan være organiseret på 
virksomhedsniveau (hvilket er meget almindeligt i flere lande) eller på sektorniveau 
(uddannelse, transport osv.) Fagforeninger kan også være organiseret som 
føderationer og kan også være del af europæiske eller globale netværk.  
 
I flere lande kan fagforeninger have historiske forbindelser til visse politiske 
grupperinger, ideologier eller tilhørsforhold (socialistiske, kommunistiske, liberale, 
kristne), og enkelte har tætte forbindelser til et bestemt politisk parti.  
 
Det er imidlertid et væsentligt fællestræk for alle fagforeninger, at de er demokratiske 
og uafhængige organisationer. Demokratiske, fordi de er repræsentative 
organisationer, der bygger på medlemmerne, hvor hvert enkelt medlem er 
stemmeberettiget og udgør en del af beslutningsprocessen. Uafhængige, fordi de 
nødvendigvis må være uafhængige af arbejdsgivere og offentlige myndigheder for at 
kunne varetage deres rolle som arbejdernes repræsentant ordentligt, hvor 
forhandlinger og kompromiser, men også konflikter (så som strejker) er en del af 
spillet.  
 
Fagforeninger finansieres normalt via medlemskontingenter.  
 
2. Hvad er fagforeningens rolle i bekæmpelse af diskrimination?  
 
Når man betænker, hvilken rolle fagforeninger kan spille i bekæmpelsen af 
diskrimination, bør de gøre fuldt ud brug af de særlige roller, de er blevet tildelt i 
henhold til Artikel 7 og 11 af Rådets Direktiv 2000/43/EC og Artikel 9 og 13 af Rådets 
Direktiv 2000/78/EC.  
 
Fagforeningerne er klart et vigtigt led i udviklingen af fredelige, demokratiske, 
ordentligt ledede, sunde og fremgangsrige arbejdspladser, der støtter og fremmer 
lige muligheder, og gennem arbejdspladserne også bidrager til den samme udvikling 
i samfundet som helhed.  
  
Som redskaber for social dialog kan fagforeninger bekæmpe diskrimination på 
følgende måder:  

 
 



 

33 

Bevidstgørelsesseminarer for civilsamfundets organisationer om ikke-diskrimination og ligestilling 

• Forhandle med arbejdsgivere for at sikre, at diskrimination på 
arbejdspladsen bliver elimineret, og at lige muligheder bliver fremmet. Skabe 
muligheder for at udtrykke og tilgodese arbejdernes behov, når der finder 
diskrimination sted på arbejdspladsen. Støtte ofre for diskrimination ved at 
sikre forlig med arbejdsgiveren (alternativ mægling)  

• Støtte ofre for diskrimination, når de søger retshjælp.  
• Fremme lighed og mangfoldighed på arbejdspladsen og i hele sektoren.  
• Etablere mekanismer, der kan påvirke arbejdsgiverne og regeringen i deres 

beslutningstagning.  
• ”Mainstreame” antidiskrimination og ligebehandling i praksis.  
• Opfordre arbejdsgivere, organisationer og myndigheder til at bekæmpe 

diskrimination.  
• Overvåge, dokumentere og fordømme diskrimination.  
• Sikre at lighed står højt på den politiske dagsorden og opfordre til 

kampagner og handlingsplaner, der bekæmper diskrimination og fremmer 
lighed.  

 
En fagforening kan 
 
• Arbejde i partnerskab med andre fagforeninger for at opnå fælles mål.  
• Arbejde i partnerskab med NGOer for at opnå fælles mål.  
• Samarbejde med nationale lighedsorganer, f.eks. for at opbygge netværk af 

lighedsrepræsentanter eller for at organisere træning og ekspertise for 
arbejderrepræsentanter.   

• Støtte grupper i at engagere sig i kampagner, i at tale deres egen sag og 
fastslå og sikre deres egne rettigheder.  

• Hvor det er hensigtsmæssigt, arbejde i partnerskab med 
regeringer/arbejdsgivere henimod at opnå fælles mål.  

• Hvor det er hensigtsmæssigt, udfordre regeringer/arbejdsgivere, hvis de 
fremmer politikker, som strider mod fagforeningernes mål.  

• Hvor det er hensigtsmæssigt, være et effektivt og nyttigt serviceorgan for 
medlemmerne, så disse serviceydelser fremmer lige muligheder inden for 
rammerne af regeringens politik og vedtage og fremme fagforeningernes 
strategier og de strategier, som er forhandlet mellem fagforeningerne og 
regeringen.  

• Hvor det er hensigtsmæssigt, være et effektivt og nyttigt serviceorgan for 
medlemmerne, så disse serviceydelser fremmer lige muligheder uden for 
rammerne af regeringens politik og vedtage og fremme fagforeningernes mål og 
strategier, selv om disse måtte være i strid med regeringens politik.   

• Sikre koordineringen af egne tjenesteydelser og indgå i en dialog med 
regering/arbejdsgivere med hensyn til koordinering af tjenesteydelser mellem 
regering og fagforeninger, hvor disse tjenesteydelser har at gøre med lige 
muligheder.  

• Yde professionelt gennemprøvet rådgivning til regering/arbejdsgivere på 
relevante områder.  
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• Være fortalere for og føre kampagner for forandring som svar på behov.  
• Rådgive og bidrage væsentligt til lovgivningsarbejdet og formulering af politik 

ved at yde grundigt forberedt konsulentbistand og sende redegørelser til 
regeringspolitikere, arbejdsgivere og andre personer med indflydelse.  

• Være årvågne “vagthunde” – påpege hvor regeringer/arbejdsgivere gør sig 
skyldige i aktiv diskrimination eller svigter i deres forpligtelse til at bekæmpe 
diskrimination, eller hvor de bør forbedre deres indsats og sikre deres rolle i det 
demokratiske samfunds magtfordeling.  I denne rolle bør fagforeningerne sigte 
efter regeringen og erhvervslivet som fortalere, lobbyister og forhandlere, når 
det er nødvendigt.  

• Kritisere handlinger, undladelser, administrative praksisser eller politikker, som 
strider imod fagforeningernes og arbejdernes interesser ved nøje udvalgte 
mekanismer.  

• Holde øje med og sikre, at der drages fordel af alle nye udviklinger, når det 
gælder bekæmpelse af diskrimination, f.eks. ny lovgivning (nationalt, inden for 
EU og internationalt), nye politikker (nationalt, inden for EU og internationalt), 
nye finansieringsmuligheder og skelsættende domme (både nationalt, inden for 
EU og internationalt).  

• Være åbne, gennemsigtige og ansvarlige over for medlemmer og 
offentligheden.  

• Øge gennemslagskraften ved fagforeningernes deltagelse i den sociale dialog 
ved at danne netværk og koalitioner og fremme originale initiativer og 
løsningsmodeller. Dette kan hjælpe til med at reducere fordommene i 
samfundet og således fremme lighed.  

• Virke åbent og i en atmosfære af samarbejde med andre fagforeninger og 
NGOer, der arbejder inden for beslægtede områder og forhindre konflikter og 
uoverensstemmelser mellem fagforeninger og NGOer indbyrdes.  

• Lægge pres på staten for at ratificere internationale aftaler, som sætter 
internationalt fokus på regeringens politik med hensyn til lige muligheder.  

• Forsyne nationale og internationale organer med væsentlig og pålidelig 
information, som de kan trække på, når de kontrollerer et lands 
diskriminationsstatus.  

 
Sammenfattende bør fagforeningernes rolle være at kontrollere, monitorere og 
udfordre regeringernes, arbejdsgivernes og andre organisationers handlinger med 
henblik på at bekæmpe diskrimination og støtte arbejdere og grupper af arbejdere 
med at fastholde deres rettigheder.   
 
3. Hvilke aktiviteter kan en fagforening gennemføre for at bekæmpe 

diskrimination? 
 
Nedenfor er en liste med forslag til aktiviteter og tjenesteydelser, som en fagforening 
kan udføre eller tilbyde for at hjælpe med diskriminationsbekæmpelse i alle dens 
former:  
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• Forhandling. 
• Bevidstgørelse.  
• Monitorere/påvirke udviklingen af politikker og lovgivning. 
• Yde støtte til individuelle ofre for diskrimination og til deltagere i kollektive 

klager.  
• Retssager. 
• Alternativ mægling. 
• Kampagner og organisering. 
• Fremme ændringer i praksis (i modsætning til politikker eller lovgivning). 
 

o Fremme etableringen af fokusgrupper omkring en bestemt baggrund for 
diskrimination (handicap, race/etnicitet osv.) for at give arbejdere et forum, 
hvor de kan udveksle fælles erfaringer og diskutere, hvilke politikker, der 
bør følges på deres arbejdsplads eller i deres fagforening, og hvordan de 
kan stå sammen for at sætte deres interesser på fagforeningens 
almindelige dagsorden.  

o Tilpasse deres rekrutteringskampagner til den stadigt mere mangfoldige 
arbejdsstyrke og gøre fagbevægelsens mangfoldighed mere synlig i den 
interne og eksterne kommunikation.  

o Fremme kvindelige medlemmer og medlemmer med minoritetsbaggrund i 
positioner som beslutningstagere og ledere.  

 
4. Hvad har fagforeningen brug for for at udfylde sin rolle? 
 
• Menneskelige ressourcer. 
• Kvalifikationer. 
• Viden. 
• Ekspertise. 
• Åbenhed. 
• Gennemsigtighed.  
• Ansvarlighed over for medlemmerne. 
• En ikke-diskrimerende holdning inden for deres egen organisation. 
• En passende national lovgivning vedrørende deres egen etablering og funktion.  
• Finansiering. Skønt de grundlæggende funktioner og aktiviteter bør finansieres 

uafhængigt via medlemmernes bidrag, vælger mange fagforeninger at drage 
nytte af projektfinansiering fra regeringer og private fonde til konkrete formål. 
Specielt inden for antidiskriminationsområdet findes der forskellige 
finansieringsmuligheder.  

 
5. Hvorfor er fagforeninger bedre stillede end andre organisationer, når det gælder 

om at bekæmpe diskrimination i arbejdslivet?  
 

• Fordi fagforeningerne er aktive på arbejdspladsen, er de ofte bedre i stand til at 
opdage diskriminationsmønstre i arbejdslivet og til at handle for at bekæmpe 
dem.  
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• Fagforeninger kan repræsentere arbejderne kollektivt, eksempelvis i 
arbejderråd og ved kollektive overenskomstforhandlinger, hvilket ofte kan være 
den mest effektive måde at opnå forandring og fjerne diskrimination på 
arbejdspladsen.   

• Fagforeninger spiller en afgørende rolle, når det gælder om at engagere 
arbejdere og arbejdsgivere på det lokale, regionale, nationale og internationale 
plan.  

 
6. Hvilke forhindringer er der for fagforeningerne, og hvordan kan disse 

overvindes?  
 
• Mangel på pondus, når det gælder om at deltage i de relevante politiske 

debatter. Fagforeninger skal sørge for at få en person eller organisation med 
den fornødne pondus i tale.   

• Mangel på pondus, når det gælder klager, enten de er individuelle eller 
kollektive. Fagforeninger bør støtte og stå bag dem med fornøden pondus eller 
søge at ændre reglerne.   

• De opfattes som tilknyttet regeringen eller et politisk parti eller en anden gruppe, 
hvorved deres omdømme som upartiske fortalere for lighedssagen 
undergraves. En fagforening skal gebærde sig på en måde, som ikke strider 
mod medlemmernes grundlæggende lighedsrettigheder og sikre, at en eventuel 
forbindelse til politiske partier eller andre organisationer eller sager ikke strider 
mod medlemmernes rettigheder.   

• Passivitet fra nogle af deres medlemmer/ansatte eller endog ledelsen med 
hensyn til hvilke handlinger, der bør gennemføres mod diskrimination. 

• Interessekonflikter mellem medlemsflertallet og mindretalsmedlemmers 
rettigheder.  

• Egne fordomme. 
• Mangel på et effektivt ”partnerskab” mellem regering/arbejdsgivere og 

fagforeningerne. Mangel på effektivt samarbejde med NGOer. 
• Manglende medlemmer blandt den gruppe arbejdere, der udsættes for 

diskrimination, med deraf følgende mangel på interesse for disse 
problemstillinger blandt fagforeningsmedlemmerne og ledelsen. Dette kan være 
en ond cirkel, eftersom det er klart, at en fagforening, der ikke viser nogen 
interesse i at pleje for eksempel kvinders eller indvandreres interesser, vil have 
svært ved at overbevise disse arbejdere om, at de bør melde sig ind i en 
fagforening.   

• Manglende evne til at få visse dele af arbejdsstyrken eller topledelsen i tale på 
grund af ineffektive strukturer, dårlig organisation, prioriteringer dikteret udefra, 
eller kulturelle og sproglige barrierer. Fagforeninger bør sørge for at deres egne 
organisationer selv har en mangfoldig arbejdsstyrke med personale, som har 
modtaget træning i lige muligheder, og som er opmærksomme på den relevante 
sociale og politiske historie, herunder den historiske baggrund for eksklusion og 
diskrimination af visse grupper inden for samfundslivet, og som taler flere sprog, 
hvor dette er relevant.  
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Bilag 2: Invitation til ngo-seminar om diskrimination og ligebehandling 
 
 

  
 
 
INVITATION TIL NGO-SEMINAR OM DISKRIMINATION OG LIGEBEHANDLING 
 
 
Det kan godt være overskriften lyder lidt tør, det bliver emnet ikke mindre vigtigt af.     
Diskrimination på grund af seksuel orientering, alder, handicap, etnisk oprindelse og 
køn er stadig en udfordring i Danmark.  
 
Meget mere kan gøres for at fremme ligebehandling i det danske samfund.    
 
Formålet med dette seminar er at give NGO-er nogle redskaber til at arbejde mere 
strategisk med bekæmpelse af diskrimination. Det handler om, at man som NGO 
bliver bedre til at få øje på og gøre noget ved den direkte diskrimination men også 
den praksis eller regel, som virker diskriminerende på andre. Det handler om 
indsamling af oplysninger og planlægning af aktiviteter mod diskrimination.  
 
Det handler om ”advocacy” og om partnerskaber. Og så handler det om ”situation 
testing”.  
 
Seminaret vil bestå af oplæg/undervisning, øvelser og gruppearbejde. 
Kombinationen sikrer, at man som deltager ikke blot tilegner sig ny viden, men også 
får træning i en række praktiske værktøjer.  
 
Seminaret varer 2 dage og afholdes den 26. og 27. januar 2012 fra 9.00-16.00 
torsdag samt 9.00-15.00 fredag.    
 
Seminaret bliver afholdt hos:    
BOMI i Roskilde Maglegårdsvej 15, 4000 Roskilde    
 
Seminaret er gratis og tilmelding efter først til mølle princippet. Tilmeld dig via mail på 
Awareness@mindlift.net    
 
Seminaret er en del af AWARENESS RAISING TRAINING-projektet  (ART), der er 
finansieret af EU under PROGRESS-programmet. Hensigten med det europæiske 
projekt er at øge NGO-ernes bevidsthed om diskrimination og ligebehandling.    
 

mailto:Awareness@mindlift.net
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Projektet løber af stablen i 2011 og 2012 og dækker 32 lande. Det overordnede 
projekt drives af et konsortium bestående af Human European Consultancy og 
Migration Policy Group.  
 
I Danmark er det mindlift og Justadvice, der står for gennemførelsen af seminarene.    
 
Om underviserne: 
 
Advokat Pia Justesen  
 
Pia er advokat med en PhD i menneskerettigheder og anti-diskrimination fra 
Københavns Universitet og er specialist i CSR, diskrimination og personalejura.  
 
Pia har arbejdet med og undervist i diskrimination og ligebehandling de sidste 20 år.  
Desuden er hun uddannet mediator og har særligt arbejdet med mediation af 
medarbejderkonflikter.  
 
Pia har været forsker på Aarhus Universitet, på Yale Law School i USA og på Dansk 
Institut for Menneskerettigheder. Hun har skrevet en lang rækker bøger og artikler 
om diskrimination og ligebehandling. www.justadvice.dk   
 
Seniorkonsulent Asif Uddin 
 
Asif har en mangeårig baggrund som leder og konsulent. Han har arbejdet som 
konsulent med mangfoldighedsledelse og integration inden for det offentlige og 
private siden 1994. 
 
Asif er ligeledes uddannet mediator med speciale i etniske konflikter og 
Reconciliation, har på dette område erfaringer fra både ind og -udland. 
 
Asif har rådgivet og udviklet dialogværktøjer om mangfoldighedsledelse og inklusion. 
Disse værktøjer er bl.a. brugt i Rotterdam, Utrecht og Eindhoven kommuner i Holland 
samt en række danske organisationer. www.mindlift.net          
 
Sådan finder du BOMI    
Med bus: om morgenen og om eftermiddagen kører 561P hvert 10. minut mellem 
BOMI og Roskilde Station. Øvrige buslinjer til BOMI er: 212, 215, 232 og 605.    
Med bil Hvis du kører på motorvejen fra København skal du køre fra på afkørsel nr. 
12 mod Roskilde S. Kommer du på motorvejen fra syd skal du også vælge afkørsel 
nr. 12 mod Roskilde S.     
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NGO-SEMINAR OM DISKRIMINATION OG LIGEBEHANDLING 
DEN 26. OG 27. JANUAR 2012 PÅ BOMI I ROSKILDE 
 
Program for torsdag den 26. januar 
 
09.00 Registrering og morgenkaffe 

 
09.30 Beskyttelse mod diskrimination 

Formålet er at give et generelt kendskab til lovgivningen om 
diskrimination: 
Hvad betyder direkte og indirekte diskrimination, instruktion, 
chikane og repressalier? 
Hvad siger reglerne om positiv særbehandling? 
Gennemgang af diskriminationsgrundene 
Klage over diskrimination. Hvor går man hen? 
Cases, redskaber og øvelser 

    
12.00  FROKOST 
 
13.00 Strategisk indsats mod diskrimination 
 Formålet er at give bedre redskaber til at arbejde strategisk mod 

diskrimination:  
Hvad er strategisk planlægning? 
Hvilken viden har vi brug for?   
Hvad er nødvendigt for at vi kan udforme, planlægge og 
gennemføre aktiviteter mod diskrimination?  
Cases, redskaber og øvelser 
 
Introduktion til ”Situation testing” 
Formålet er at give en kort introduktion til ”situation testing” der 
er en metode til at fastslå eller bekræfte diskrimination 
 

16.00  Tak for i dag 
 
   
 
Program for fredag den 27. januar 
 
09.00 – 09.30  Morgenkaffe og opsamling 
09.30  ”Advocacy” 

Formålet er at styrke færdigheder i forhold til strategisk 
”advocacy” mod diskrimination:  
Hvornår har man en oplagt sag – den gode sag?  

 Analyseredskaber og metoder. 
 Umiddelbare mål? Langsigtede mål? Egne mål? 
 Cases, redskaber og øvelser. 
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12.00  FROKOST 
 
13.00 Partnerskaber 
 Formålet er at styrke forståelsen for processen omkring 

opbygning af strategiske partnerskaber:  
Årsagen til opbygning af partnerskaber/netværker 

 Merværdi ved partnerskaber – udfordringer 
 Identifikation af partnere  

Effektiv netværksopbygning og fastholdelse af samarbejde  
Modeller for samarbejde 
Cases, redskaber og øvelser 

 
14.30 – 15.00 Evaluering og tak for denne gang 
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