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Forebyggelse af diskrimination
Baggrunden for denne vejledningspjece
I Dansk Sygeplejeråd ønsker vi et sundhedsvæsen, hvor der er 

plads til alle. Derfor vil vi ikke tolerere diskrimination af menne-

sker på grund af etnisk baggrund, race, hudfarve, religion eller 

tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller 

andet.

Enhver form for diskrimination er uacceptabel. Derfor skal vi ar-

bejde målrettet på arbejdspladsen for at fremme integrationen. 

Det betyder også, at vi skal arbejde for at forebygge og forhindre 

diskrimination af kollegaer.

Hvis en sygeplejerske med anden etnisk baggrund alligevel bli-

ver udsat for eller oplever sig udsat for diskrimination, skal vi 

som organisation kunne handle.

Derfor har Dansk Sygeplejeråd udarbejdet denne vejledning, 

som beskriver proceduren for behandlingen af sager om ulovlig 

forskelsbehandling.

I praksis vil det oftest være organisationens repræsentanter på 

arbejdspladsen - tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsen-

tanter (TR/FTR), der har den første kontakt til sygeplejersken. 

Men det kan også være sikkerhedsrepræsentanten (SIR), den 

faglige sekretær/sagsbehandlerne på det lokale kontor, i Dansk 

Sygeplejeråds sekretariat, medlemmets leder eller kollegaer, der 

bliver kontaktet. Derfor er det vigtigt, at hele organisationen er 

rustet til at løse opgaven.

Vejledningen er bygget op således, at Kapitel 1 ”Hvad siger lov-

givningen om forbud mod forskelsbehandling”, handler om lo-

vens definitioner af forskellige former for direkte (ulovlig) og 

indirekte forskelsbehandling (dvs. diskrimination). Kapitel 2 

”Hvordan skelner man mellem forskellige former for diskrimi-
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nation/ulovlig forskelsbehandling”, handler om, hvordan man 

skelner mellem forskellige former for diskrimination.

Kapitel 3 ”Gode råd ved behandling af konkrete sager” giver alle 

ansatte i Dansk Sygeplejeråd en række gode råd i forhold til be-

handlingen af konkrete sager. Bilag 1 ”Tjekliste for sagsbehand-

lingen”, kan være nyttig, hvis man vil sikre sig, at man har været 

hele vejen rundt.

I Kapitel 4 ”Forebyggelse af diskrimination” er der beskrevet 

forskellige tiltag rettet mod arbejdspladsen for at forebygge for-

skelsbehandlingen. Lovgrundlaget kan læses i Bilag 2 ”Uddrag 

af bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på 

arbejdsmarkedet m.v.”

Dansk Sygeplejeråd - maj 2006
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Kapitel 1. 

Hvad siger lovgivningen om 

forbud mod forskelsbehandling
I Danmark er det forbudt at forskelsbehandle. Dette følger bl.a. 

af Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet 

(Forskelsbehandlingsloven) og Lov om etnisk ligebehandling, jf. 

bilag 2. Begge love indeholder forbud mod direkte og indirekte 

forskelsbehandling, chikane og instruks om forskelsbehandling 

samt repressalier.

 

Lov om forbud imod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet 

gælder i ansættelsesrelationer mellem en arbejdsgiver og en 

medarbejder eller en ansøger til en stilling. Forbuddet gælder 

forskelsbehandling begrundet i: 

• race, hudfarve eller etnisk oprindelse

• religion eller tro

• seksuel orientering

• national eller social oprindelse

• politisk anskuelse

• alder, og

• handicap.

Lov om etnisk ligebehandling fastsætter et generelt forbud imod 

forskelsbehandling på grund af race og etnisk baggrund. Loven 

finder anvendelse på al offentlig og privat virksomhed for så 

vidt angår social beskyttelse, herunder social sikring og sund-

hedspleje, sociale goder, uddannelse samt adgang til levering af 

varer og tjenesteydelser m.v. 

Forskelsbehandlingsloven regulerer forholdet mellem to kolle-

gaer på en arbejdsplads. Det vil bl.a. sige, hvor der er en ansæt-
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telsesrelation mellem en arbejdsgiver og en medarbejder eller 

en ansøger til en stilling1.

Om lovgivningens generelle definitioner kan oplyses:

 

Der er tale om direkte forskelsbehandling, når:
• en person på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk 

anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, 

social eller etnisk oprindelse behandles ringere, end en anden 

ville være blevet i en tilsvarende situation.

Der er tale om indirekte forskelsbehandling, når:
• en tilsyneladende neutral bestemmelse, et kriterium eller en 

praksis stiller personer med en bestemt race, hudfarve, reli-

gion eller tro, alder, handicap, politisk anskuelse, seksuel ori-

entering eller national, social eller etnisk oprindelse ringere 

end andre personer, medmindre den pågældende bestem-

melse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et sag-

ligt formål.

Der er tale om chikane, når:
• en uønsket optræden i relation til en persons race hudfarve, 

religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering eller 

nationale, sociale eller etniske oprindelse finder sted med 

sigte på at krænke en persons værdighed og skabe et truende, 

fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima 

for den pågældende.

Der er tale om instruks om forskelsbehandling, når:
• en arbejdsgiver eller leder udstikker en instruks om at for-

skelsbehandle en person med anden race, hudfarve, religion 

1 

Såfremt en sag viser, at der er begrundelse om at rejse krav om godtgørelse 

rettes kravet mod arbejdsgiveren. En kollega vil efter omstændighederne kunne 

blive dømt til at betale erstatning efter Erstatningsansvarslovens § 26.
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eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handi-

cap eller national, social eller etnisk oprindelse.

Delt bevisbyrde
Lovgivningen indeholder endvidere på visse områder bestem-

melser om delt bevisbyrde. Det betyder, at den person, der føler 

sig forskelsbehandlet, alene skal sandsynliggøre, at der er sket 

forskelsbehandling. Herefter er det op til den anden part at be-

vise det modsatte.

 

Repressalier
For at sikre en effektiv gennemførelse af ligebehandlingsprin-

cippet må en ansat ikke udsættes for repressalier, fordi han eller 

hun har fremsat et krav om ligebehandling.

Institut for Menneskerettigheder – Klagekomitéen for Etnisk 
Ligebehandling
Institut for Menneskerettigheder kan, med visse undtagelser 

og begrænsninger, behandle klager inden for arbejdsmarkedet 

over overtrædelse af loven (jf. § 8a i Forskelsbehandlingsloven, 

bilag 2).

Hertil er oprettet Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling. Kla-

gekomitéen har mulighed for at vurdere, om der i enkeltsager er 

handlet i strid med loven. Hvis Klagekomitéen finder, at det er 

tilfældet, kan komitéen, såfremt betingelserne i øvrigt er opfyldt, 

anbefale, at der gives fri proces ved domstolene. Klagekomitéen 

kan endvidere indlede uafhængige undersøgelser af egen drift.

Klagekomitéen kan dog ikke behandle sager fra personer, der er 

medlem af en fagforening, medmindre fagforeningen ikke øn-

sker at hjælpe i den konkrete sag.
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Hvad er race?
Ved race forstås et generelt tilhørsforhold til en gruppe af personer, 

som er socialt defineret på grundlag af fysiske kendetegn, herunder 

hudfarve.

Hvad er etnisk oprindelse?
Ved etnisk oprindelse forstås et generelt tilhørsforhold til en gruppe af 

personer, som er defineret på grundlag af fælles historie, traditioner, 

kultur eller kulturel baggrund, religion, geografisk oprindelse m.v.

Etnisk minoritet - etnisk majoritet
Det er uden betydning, om den forulempede tilhører en etnisk minori-

tetsgruppe eller en etnisk majoritetsgruppe. Enhver er således beskyttet 

uanset personens race eller etnisk oprindelse.
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Kapitel 2. 

Hvordan skelner man mellem 

forskellige former for diskrimina-

tion/ulovlig forskelsbehandling2

Direkte forskelsbehandling
Direkte forskelsbehandling kan aldrig begrundes i saglige for-

hold.

Der er tale om direkte forskelsbehandling, hvis en ansøger til en 

ledig stilling direkte får afslag med den begrundelse, at han eller 

hun har en bestemt etnisk oprindelse. En arbejdsgiver behøver 

ikke have personlige fordomme over for etniske minoriteter. For-

skelsbehandling kan også udøves direkte ud fra en formodning 

om, at de øvrige medarbejdere eller kunderne ikke vil acceptere 

etniske minoriteter på arbejdspladsen. Når man skal vurdere, 

hvorvidt en person er blevet udsat for direkte forskelsbehand-

ling, kan man sammenligne hans eller hendes situation med, 

hvordan en anden person uden samme etniske tilhørsforhold 

bliver behandlet i en tilsvarende situation.

Indirekte forskelsbehandling
Indirekte forskelsbehandling kan være lovlig, såfremt det er ob-

jektivt begrundet i arbejdets udførelse eller i øvrigt har et sagligt 

formål.

Forbuddet mod indirekte forskelsbehandling omfatter f.eks., 

at der opstilles kriterier, som på overfladen forekommer neu-

2 

I dette afsnit beskrives udelukkende diskrimination i forhold til etnisk baggrund. 

Men loven om forskelsbehandling omhandler også en række andre områder 

som f.eks. tro, køn, seksuel observans, alder, handicap m.v.
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trale, men som i praksis fører til forskelsbehandling af bestemte 

grupper. Årsagerne til indirekte diskrimination finder man ofte i 

nogle vaner og regelsæt, der i praksis udelukker bestemte grup-

per fra at få en ligeværdig behandling – og dette på trods af, at 

vanerne eller reglerne formelt set stiller alle lige. Der kan eksem-

pelvis være tale om manglende adgang til bøn (tid og sted her-

til), manglende mulighed for frihed til at deltage i religiøse høj-

tider og/eller kantinens manglende skiltning eller hensyntagen 

til, at nogle religioner forbyder indtagelse af f.eks. svinekød3.  

Et vist krav om forståeligt dansk stilles i dag for at opnå autori-

sation som sygeplejerske efter Autorisationsloven. Det bør der-

for som udgangspunkt være sådan, at medarbejderne ikke bli-

ver behandlet anderledes på grund af eventuelle sprogbarrierer, 

men at der sikres de rette rammer til at få ekstraundervisning, 

hvis der alligevel er et problem.  

Eksempler på forskelsbehandling 4 

Direkte og indirekte forskelsbehandling:
Det er direkte forskelsbehandling, hvis en sygeplejerske med 

anden etnisk baggrund får afslag på en jobansøgning, fordi 

han/hun har en anden etnisk baggrund, tro eller andet.

3 

Men det kan derudover også være krav til fysisk formåen, der i virkeligheden ikke 

er nødvendige i forhold til den specifikke stilling, og som i praksis kan have den 

effekt, at f.eks. ældre ansatte stilles ringere end de øvrige ansøgere.

Der kan også være tale om usaglige eller urimelige krav til erhvervsrelevant erfa-

ring, som primært rammer yngre ansøgere. Forbuddet mod indirekte diskrimi-

nation udelukker ikke, at der opstilles jobmæssige betingelser og krav, som kan 

virke diskriminerende. Men kravene skal for det første have et sagligt formål. 

De skal med andre ord være objektivt begrundet i forhold til det pågældende 

arbejde. For det andet skal kravene også være proportionale i forhold til det mål, 

der ønskes opnået – det vil sige, kravene skal være rimelige.

4 

Følgende cases er karikerede og opdigtede eksempler.
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”Hassan søger et job som anæstesisygeplejerske i forbindelse med et 

akutteam. Under samtalen bliver han spurgt om, hvorvidt han kan arbej-

de under ramadanen, som er den muslimske fastemåned. Hassan føler 

spørgsmålet krænkende og svarer, at han ikke ser nogen mening med 

det spørgsmål. For ham kommer faget og hans arbejde først. Hassan får 

ikke jobbet. Da han efterfølgende spørger hvorfor, får han mundtligt den 

begrundelse, at han godt nok er kvalificeret, men at der er behov for at 

kunne regne med ham alle årets måneder.”

Det er indirekte forskelsbehandling, hvis en sygeplejerske med 

anden etnisk baggrund hele tiden bliver kontrolleret ud over, 

hvad hendes/hans kollegaer bliver.

”Sara er sygeplejerske. Hun er uddannet i udlandet, men har fået god-

kendt sin autorisation i Danmark. Efter at have arbejdet på en skadestue 

gennem 5 år beslutter hun sig for at skifte job.

Da hun startede på en ny afdeling, oplever hun, at der af de øvrige kolle-

gaer sættes spørgsmålstegn ved hendes faglige kvalifikationer, f.eks. ved 

hendes autorisation (og udenlandske sygeplejerskeuddannelse), og ofte 

oplever hun sig kontrolleret ud over, hvad hendes kollegaer bliver.

Chikane
Chikane betragtes som ulovlig forskelsbehandling. Chikane er 

en nedværdigende, eller ydmygende optræden over for en per-

son med anden etnisk baggrund, som krænker den pågælden-

des værdighed og skaber et truende, fjendtligt, nedværdigende, 

ydmygende eller på andre måder ubehageligt klima. Både tilsig-

tet og utilsigtet chikane er udtryk for ulovlig forskelsbehandling, 
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og chikane kan være både fysisk eller psykisk. Den kan have 

skreven, verbal og visuel karakter og være rettet mod såvel en-

keltpersoner som grupper.

En sygeplejerske med anden etnisk baggrund er ansat på et sygehus. 

Efter at være kommet hjem fra en ferie i sit hjemland bliver hun mødt 

med bl.a. udsagn som: ”Heldigt, at de lukkede dig ind i landet igen”.
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Kapitel 3. 

Gode råd ved behandling af 

konkrete sager
En af de væsentlige opgaver for tillidsvalgte og ansatte i Dansk 

Sygeplejeråd er, at være i stand til at kunne rådgive og bistå et 

medlem, som henvender sig med et problem. Det gælder også 

i sager, hvor medlemmer oplever diskrimination på grund af sin 

etniske baggrund.

Det kan være vanskeligt at gennemskue, hvorvidt en henven-

delse – om f.eks. det psykiske arbejdsmiljø, vagtplanlægning, 

samarbejdsproblemer, faglighed m.v. - i virkeligheden dækker 

over diskrimination (jf. kapitel 1 og 2).

 

Diskrimination er et meget følsomt emne både for den diskrimi-

nerede og den/de, der diskriminerer. Og der skal meget til, før 

en kollega rejser en sag om det.

Derfor er det vigtigt, at hele organisationen har fokus på om-

rådet, både til daglig på arbejdspladsen og i forbindelse med 

behandlingen af henvendelser fra medlemmerne. Lige såvel 

som Dansk Sygeplejeråd har fokus på behandling af sager om 

forskelsbehandling på grund af graviditet og/eller barsel – skal 

der fokus på, om der foregår forskelsbehandling på grund af 

anden etnisk baggrund.

Det er også vigtigt, at f.eks. tillidsrepræsentanten/fællestillids-

repræsentanten får sat samspillet med kollegaer med anden 

etnisk baggrund på dagsordenen i Hovedsamarbejdsudvalg 

(HSU) og samarbejdsudvalg (SU) eller i andre relevante fora. 

Således at det sikres, at der arbejdes aktivt på at få retningslinier 

integreret i den generelle personalepolitik, så også ledelsesni-

veauet bliver opmærksom på området. Desuden er det vigtigt, 
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at alle repræsentanter fra Dansk Sygeplejeråd i det daglige siger 

fra og påtaler nedladende og ydmygende bemærkninger og an-

den diskriminerende opførsel m.v.

Ved den mindste mistanke om diskrimination på arbejdsplads- 

en, skal den faglige sekretær/sagsbehandler på det lokale DSR 

kontor kontaktes, og der skal indgås et samarbejde med den 

faglige sekretær/sagsbehandler.

Hvad gør vi – og hvordan gør vi det?
I det følgende skitseres et tænkt hændelsesforløb, hvor udgangs-

punktet er, at tillidsrepræsentanten/fællestillidsrepræsentanten 

på arbejdspladsen bliver kontaktet af et medlem, der oplever sig 

udsat for diskrimination.

Efter sådan en henvendelse kan tillidsrepræsentantens/fælles-

tillidsrepræsentantens rolle opdeles i følgende faser:

• Første fase: Belysning af hændelsesforløbet

• Anden fase: Kontakt til relevante parter

• Tredje fase: Deltagelse i møde med relevante parter

• Fjerde fase: Opfølgning på samtalen

• Femte fase: Overgivelse af sagen til Dansk Sygeplejeråds se-

kretariat med henblik på at føre en sag.

Første fase: Belysning af hændelsesforløbet
Hvis man som tillidsrepræsentant/fællestillidsrepræsentant el-

ler faglig sekretær/sagsbehandler er blevet gjort opmærksom 

på en kollega, der oplever sig udsat for diskrimination, er det 

vigtigt at få skabt et så klart billede af sagen som muligt. Derfor 

skal hændelsesforløbet belyses fra så mange sider som muligt.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at diskrimination kan 

være af både direkte og indirekte karakter. Det er oftest van-

skeligst at ”fange” den indirekte diskrimination, der f.eks. kan 

give sig udtryk i, at medlemmet føler, at lederen og andre kol-
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legaer stiller større og flere krav til ham/hende end til øvrige 

kollegaer, og at han/hun bliver mere overvåget i arbejdet end 

de andre kollegaer. Er det fagligt begrundet eller er det udtryk 

for indirekte diskrimination? Der vil ofte være en hårfin grænse 

mellem diskrimination og andre former for dårlig behandling 

(jf. kapitel 1 og 2).

Derfor er det vigtigt, at tillidsrepræsentanten/fællestillidsrepræ-

sentanten under samtalen så detaljeret som muligt får beskre-

vet hændelsesforløbet, herunder de konkrete episoder, der dan-

ner baggrund for, at medlemmet har taget kontakt.

HUSK, at en eventuel tvivl skal komme medlemmet til gode! 

Det betyder, at man altid skal tage afsæt i medlemmets følelse 

af at være udsat for diskrimination.

Hvis samtalen munder ud i, at der kan være tale om diskrimina-

tion, lægges der enten på samme møde eller på et efterfølgende 

møde med medlemmet en plan for sagens videre forløb hvori 

der redegøres for:

• Den lovgivningsmæssige ramme

• Vurderingen af sagen

• Hvilken bistand Dansk Sygeplejeråd yder, herunder i forbin-

delse med retssager – advokatbistand

• Oplys om din tavshedspligt

• Få medlemmets samtykke til det aftalte videre forløb

• Aftal en aktivitets- og tidsplan.

For at sikre, at sagerne belyses fra alle sider, skal de faglige se-

kretærer og øvrige sagsbehandlere inddrages i det videre forløb. 

Der kan også trækkes på Dansk Sygeplejeråds sekretariat i for-

hold til rådgivning, sparring m.v. Hvis det er mest hensigtsmæs-

sigt, kan sagen allerede overdrages til det lokale DSR kontor på 

dette tidspunkt. Dette kan være tilfældet, hvis der er flere med-

lemmer involveret, eller sagen er kompliceret eller principiel. 
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Under alle omstændigheder er det vigtigt, at rollefordelingen 

mellem tillidsrepræsentant/fællestillidsrepræsentant og faglig 

sekretær/sagsbehandler afklares.

Anden Fase: Kontakt til relevante parter
Hvis der mellem Dansk Sygeplejeråd og den involverede syge-

plejerske er enighed om, at sagen skal rejses over for ledelsen, 

er det vigtigt at overveje, hvem der er ”relevante parter” i sagen. 

Det vil f.eks. altid være relevant at inddrage den daglige leder – 

og/eller den ledende sygeplejerske, hvis den daglige leder f.eks. 

er direkte involveret i sagen. Det bør overvejes, om den part, 

som har diskrimineret, skal med til mødet. Det kan forværre sa-

gen. Omvendt er det vigtigt, at den personkreds, der er relevant 

for sagen er til stede, således at det sikres, at sagen belyses fra 

alle vinkler og evt. misforståelser ryddes af vejen.

Hvis der er flere sygeplejersker involveret i sagen, skal alle sik-

res den nødvendige rådgivning – både den sygeplejerske, der 

føler sig udsat for diskrimination og andre, der er direkte eller 

indirekte inddraget i sagen.

Det er vigtigt at huske på, at det kan være hårdt at blive beskyldt 

for diskrimination, uanset om man har gjort det eller ej. Derfor 

har alle parter brug for bistand og rådgivning.

Såfremt flere medlemmer er involveret i den samme sag, skal 

alle kontaktes og rådgives, og det skal aftales, hvem der vare-

tager og repræsenterer de enkelte medlemmer i den konkrete 

sag.

Ingen kan varetage mere end ét medlems interesser. Det er mu-

ligt at trække på ressourcer i Dansk Sygeplejeråds sekretariat.

Dernæst skal det lovgivningsmæssige grundlag for sagen forbe-

redes i samarbejde med den faglige sekretær/sagsbehandleren 
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lokalt og i Dansk Sygeplejeråds sekretariat. Erfaringer fra andre 

sager inddrages, så vidt de er relevante.

Vigtige kilder til at ajourføre baggrundsviden om diskrimination og lige-

behandling:

• Lov om etnisk ligebehandling, lov om forbud mod forskelsbehandling 

på arbejdsmarkedet m.v. 

• Ansættelsesvilkår generelt

• Personalepolitiske retningslinier

• Overenskomstmæssige forhold

• Undersøg i personaleafdelingen, på det lokale DSR kontor, hos andre 

tillidsrepræsentanter og Dansk Sygeplejeråds sekretariat, om der har 

været/er verserende eller tidligere sager om diskrimination på grund 

af anden etnisk baggrund.

Anmod om et møde med de relevante parter. Lav en skriftlig 

dagsorden, hvor der redegøres for baggrunden for mødet. Giv 

medlemmet en kopi og orienter om, hvornår mødet afholdes. 

Hold et formøde med medlemmet før mødet. På dette møde 

gennemgås:

• Hvem der deltager. Hvad er emnet for mødet – f.eks. forskels-

behandling/diskrimination, chikane, dårligt arbejdsmiljø? Og 

hvad er argumenterne?

• Mødets forløb - hvilke spørgsmål kan blive stillet?

• Rollefordelingen mellem tillidsrepræsentant, faglig sekretær/

sagsbehandler og medlemmet, hvem fører ordet?

• Hvad kan forventes, at der kommer ud af det? Aftal en Plan A, 

B og C.

• Hvad er planen, hvis det ikke ender som forventet?
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• Medlemmets egne tanker om forløbet – forventninger til sam-

talen. Besvar eventuelle spørgsmål.

• Husk, det er OK at være usikker, og at der ikke findes dumme 

spørgsmål!

• Hvilke muligheder er der fremadrettet for bistand fra Dansk 

Sygeplejeråds sekretariat.

Tredje fase: Deltagelse i mødet med de implicerede parter
På mødet med de implicerede parter er det vigtigt, at den, der 

fører ordet, redegør for baggrunden for mødet. Det er vigtigt, 

at sagen fremstilles på et sagligt og objektivt grundlag, og at 

dagsordenen følges.

Under samtalen er det vigtigt hele tiden at overveje, hvilken vej 

sagen udvikler sig, er der fortsat en sag? Herunder hvilken form 

for diskrimination er der tale om, jf. definitionerne i kapitel 1.

Vær opmærksom på, hvad

• er problemet/problemerne

• udtales om medlemmets andel i problemet

• er ledelsens opfattelse af sagen

• er evt. øvrige deltageres opfattelse af sagen

• er i øvrigt relevant for sagen af andre omstændigheder

• er der af mulige løsningsforslag og konsekvenser af disse.

Skab et overblik over samtalen, så I kan sikre jer, at

• medlemmets rettigheder overholdes

• gældende lovgivning overholdes

• medlemmets interesser varetages bedst muligt

• mødets dagsorden følges.

Vær opmærksom på, om

• der er behov for time-out – måske har I behov for en drøftelse 

under fire øjne. Måske skal strategien for den resterende del 

af mødet revurderes, hvis der er kommet oplysninger frem, I 
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ikke har drøftet. Måske skal I ændre på aftalen om, hvem, der 

fører ordet eller andet,

• det, I aftalte på formødet stadig er gældende og om det fortsat 

er relevant,

• mødet forløber på en saglig måde – og grib ind, hvis det ikke 

er tilfældet,

• konklusioner og aftaler, der træffes under samtalen – er skre-

vet ned undervejs – hvis der skal iværksættes diverse tiltag, 

er det vigtigt, at det aftales, hvem der skal gøre hvad og med 

hvilken frist.

Almindeligvis er det repræsentanterne fra ledelsen, der skriver 

referat. Hvis I ikke laver referatet i forlængelse af mødet, er det 

vigtigt, at I aftaler, hvem der laver referatet og en frist herfor. 

Når referatet kommer, er det vigtigt, at indhold, konklusioner 

og aftaler om det videre forløb drøftes med medlemmet og den 

faglige sekretær/sagsbehandleren. Hvis der er uenighed om 

formulering af et referat, har I krav på, at jeres opfattelse skrives 

ind i referatet. Husk at tage egne noter fra mødet.

Når der er enighed om referatets udformning, er det normalt, at 

mødedeltagerne tiltræder referatet med deres underskrifter.

Normalt lægges referatet på medlemmets personalesag. Aftal 

om det er tilfældet, og i bekræftende fald, hvor længe referatet 

vil ligge på personalesagen – og hvem der har adgang til infor-

mationerne.

Aftal – om nødvendigt – tidspunkt for nyt møde.

Fjerde fase: Opfølgning på samtalen
Efter mødet er der ofte et stort behov for medlemmet for at 

drøfte forløbet igennem. Det kan være vanskeligt at huske, hvad 

der er foregået, og der kan være mange spørgsmål. Det er vig-

tigt, at der afsættes tid til at besvare spørgsmålene.
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Derefter skal der aftales et nyt møde mellem medlemmet, til-

lidsrepræsentant og den faglige sekretær/sagsbehandler, hvor I 

drøfter det videre forløb. På mødet bør følgende drøftes:

• Samtalens forløb og resultat (proces og produkt)

• Gennemgå referatet fra mødet

• Aftal det videre forløb:

A: Sagen sendes til det lokale DSR kontor, der vurderer, om 

der er grundlag for at gå videre med sagen

B: Hvis der er grundlag for at gå videre med sagen, skal sagen 

overgives til Dansk Sygeplejeråds sekretariat

C: Hvis sagen afsluttes på det foreliggende grundlag, sikres 

det, at de indgåede aftaler i referatet efterleves. Husk op-

følgning på arbejdspladsen.

Hvis der er tale om diskrimination, bør sagen overdrages til 

Dansk Sygeplejeråds sekretariat. Kopi af referat sendes under 

alle omstændigheder til sekretariatet.

Hvis det handler om et dårligt arbejdsmiljø, er det vigtigt, at 

man går ind positivt og stiller forslag til, hvordan man gennem 

dialog kan være med til at lægge en plan for, hvordan arbejds-

miljøet generelt forbedres på arbejdspladsen.

Femte fase: Samarbejde med Dansk Sygeplejeråds sekretariat
Dansk Sygeplejeråd yder juridisk rådgivning i alle sager, der ved-

rører ansættelsesretlige forhold. På samme måde stiller Dansk 

Sygeplejeråd advokatbistand til rådighed, i det omfang det vur-

deres, at der er grundlag for at indbringe en sag for faglig vold-

gift eller anlægge sag ved de ordinære domstole m.v.

Såfremt der i forløbet opstår tvivl om det retlige grundlag eller 

vurderingen af den konkrete sag, er det vigtigt, at faglige se-

kretærer/sagsbehandlere eller sekretariatets jurister kontaktes 

med henblik på rådgivning.
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For at vi som organisation kan blive bedre til at tackle sager ved-

rørende diskrimination, er det vigtigt, at alle sager indberettes 

til Dansk Sygeplejeråds sekretariat, da vi derved får overblik over 

antallet og indholdet i de rejste sager. Sekretariatet vil samtidig 

på den måde kunne opbygge en bredere erfaring og viden på 

området og sikre, at denne spredes ud i hele organisationen.



24

Kapitel 4. 

Forebyggelse af diskrimination
Der skal sættes ind på mange fronter for at forebygge diskri-

mination. I mange tilfælde vil diskrimination kunne undgås, 

hvis alle parter bruger deres sunde fornuft og udviser gensidig 

respekt. Men det er samtidig også vigtigt, at man både som ar-

bejdsplads og medarbejder kender de gældende regler på områ-

det, og der skal være klare retningslinier for sagsbehandlingen i 

de tilfælde, hvor en sygeplejerske udsættes for diskrimination.

Fremme etnisk ligebehandling og forebygge diskrimination
Arbejdspladsens værdier og normer er hjørnestenene i at 

fremme ligebehandling og forebygge diskrimination. Arbejds-

pladsens værdigrundlag er typisk et signal til omverdenen om 

arbejdspladsens værdier, og derfor kan etnisk ligestilling og 

mangfoldighed indarbejdes som element i værdigrundlaget. 

Det gør ikke kun arbejdspladsens intentioner tydeligere. Det il-

lustrerer også helhedstankegangen og de demokratiske moti-

ver, der ligger bag.

Ledelsen bør udtrykke klare holdninger omkring diskrimination. 

Ledelsen kan f.eks. formulere en klar politik om at fremme lige-

behandling og forebygge diskrimination. Ledelse, tillidsrepræ-

sentanter og medlemmer af samarbejdsudvalg (SU) er de cen-

trale aktører. Det er vigtigt, at ledelse, tillidsrepræsentanter og 

medlemmer af samarbejdsudvalg (SU) og ansættelsesudvalg 

går foran i bestræbelserne på at fremme etnisk ligebehandling. 

Ledelsen skal vise, at den vil etnisk ligebehandling, og det skal 

være et ledelsesansvar, at personalepolitikken bliver efterlevet i 

praksis. Ligesom ledelsens holdninger er vigtige, er tillidsrepræ-

sentanternes holdninger afgørende.

Forskelsbehandling og chikane
Er retsstridig handling i relation til race eller anden etnisk bag-

grund, som både kan være aktive handlinger og det at undlade 
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at handle i bestemte situationer. Det kan omfatte handlinger 

som:

• Tilbageholdelse af nødvendig information

• Sårende bemærkninger

• Bagtalelse eller udelukkelse fra det sociale og faglige fælles-

skab

• Angreb mod ofrene eller kritik af deres privatliv

• Skældud og latterliggørelse

• Nedvurdering af ofrenes job, deres arbejdsindsats eller deres 

kompetence

• Krænkende telefonsamtaler

• Krænkende skriftlige meddelelser

• Ubehagelige drillerier

• Nedvurdering eller umyndiggørelse.

Forebyggende aktiviteter
På arbejdspladser, hvor der er potentiel mulighed for diskrimi-

nation, skal ledelsen og de ansatte f.eks. via sikkerhedsorgani-

sationen eller samarbejdsudvalget drøfte konkrete foranstalt-

ninger til at håndtere forskelsbehandlingen. De ansatte skal 

endvidere informeres om planlagte og trufne foranstaltninger. 

Den bedste måde at forebygge diskrimination på er ved at kom-

binere information og diskussion.

Den enkelte arbejdsplads må udvikle en organisationskultur 

med normer og værdier, som aktivt modvirker diskrimination. 

Det kræver, at hele arbejdspladsen - især ledelsen - har klare 

og synlige værdier og holdninger, som formidles både i mål-

sætninger, regler og i praktisk handling. Afdelingsledere har et 

særligt ansvar for at sikre et godt psykosocialt arbejdsmiljø i 

deres afdeling. Det må derfor sikres, at lederne er i stand til at 

tage konflikter op og håndtere dem konstruktivt.

Konkrete initiativer
Der er en række initiativer, som kan medvirke til at forebygge 

diskrimination:
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• Fælles og velkendte normer og værdier for den adfærd, som 

forventes på arbejdspladsen, og den adfærd, som ikke tolere-

res.

• Klare retningslinjer for de ansattes ansvarsområder og klare 

forventninger i forhold til de ansatte. Det er bl.a. vigtigt i for-

bindelse med ændringer i arbejdets organisering, f.eks. indfø-

relse af ny teknologi, omstruktureringer, ressourcemangel og 

tidspres.

• Uddannelsesmæssige initiativer som sikrer, at ledelsen og 

eventuelt nogle af de ansatte har kompetence til at håndtere 

ulovlig forskelsbehandling. Det kan ske ved at øge kompe-

tencen i forhold til arbejdsmiljøarbejde, konflikthåndtering og 

kommunikation. 

• Klare retningslinjer for, hvordan de ansatte forholder sig, hvis 

der opstår diskrimination på arbejdspladsen - f.eks. en bered-

skabsplan.

• Klare retningslinjer for, hvor de ansatte kan klage og få rådgiv-

ning i tilfælde af diskrimination. Det er et godt princip, at kon-

flikter bliver taget op og løst på et så lavt niveau som muligt 

og gennem nærmeste overordnede. Det er dog også vigtigt 

at etablere en uafhængig klageinstans. Her skal de ansatte 

kunne henvende sig, hvis de ikke kan komme igennem med 

problemet til den nærmeste overordnede, eller når den nær-

meste overordnede er en del af problemet.

• Klare retningslinjer for, hvordan der kan mægles i konflikter. 

Det anbefales, at mægling gennemføres uformelt, så det und-

gås, at hele arbejdspladsen får kendskab til striden. Det kan 

i starten ske ved individuelle samtaler med parterne hver for 

sig og derefter eventuelt sammen. Det kan være en god idé, 

at parterne får lejlighed til at tage en bisidder (f.eks. en tillids-

repræsentant) med til en sådan samtale.

• Klare retningslinjer for rehabilitering af ofre.

• Klare regler for sanktioner i forbindelse med diskrimination. 

Mulige sanktioner kan være at give mundtlige og skriftlige ad-

varsler samt at omplacere eller afskedige folk.
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Ud over de nævnte initiativer kan der sættes fokus på ligebe-

handling på arbejdspladsen i situationer som:

• Rekruttering: Der bør udarbejdes standardprocedure, der 

gennemgår de enkelte trin, fra en stilling slås op, til en ny 

medarbejder ansættes. I beskrivelsen af jobbet er det f.eks 

vigtigt at være opmærksom på, om kravene står mål med det 

arbejde, som den ny medarbejder skal udføre. Alle stillinger 

bør slås op, så rekrutteringskanalerne åbnes, og ansøgerfeltet 

udvides. Når ansøgerne sorteres, er det vigtigt, at ansættel-

sesudvalget eller rekrutteringsfirmaet ikke automatisk frasor-

terer ansøgere f.eks med navne, der klinger udenlandsk.

• Under samtalerne bør ansættelsesudvalget bestræbe sig på at 

give ansøgerne lige muligheder for at svare på spørgsmål og 

redegøre for deres kvalifikationer. Derfor er det vigtigt at have 

aftalt på forhånd, hvilke krav og forventninger arbejdspladsen 

har til de nye medarbejdere, og hvilke kvalifikationer man vil 

lægge vægt på. Det gælder om at skaffe sig reel viden om an-

søgerens kvalifikationer, så man ikke kommer til at basere sit 

valg af nye medarbejdere på forventninger eller fordomme.

• Forfremmelse: Etnisk ligestilling på arbejdsmarkedet hand-

ler i praksis om rekruttering. Ikke desto mindre er det vigtigt 

at sikre, at etnisk ligestilling vedrører alle faser og niveauer 

i ansættelsesforholdet. Det gælder også forfremmelser, hvor 

etniske minoriteter ofte bliver overset eller forbigået eller stø-

der mod et ”glasloft”. Hvis man er opmærksom på problemet 

og har redskaber til at undgå det, er det muligt at skabe de 

samme muligheder for forfremmelse for medarbejdere med 

etnisk baggrund som for medarbejdere med etnisk dansk bag-

grund.

• Mentor- og følordninger til f.eks  lederstillinger, hvor medar-

bejdere fra etniske minoriteter i en periode følger en leder og 

på den måde får erfaring i ledelse, kan være med til at fremme 

etnisk ligebehandling på alle niveauer på arbejdspladsen. 

Også frivillige rotations- og turnusordninger samt uddan-
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nelse og efteruddannelse kan bane vejen for forfremmelse og 

dermed være et middel til at opnå etnisk ligestilling.

• Nye medarbejdere: Når arbejdspladsen rekrutterer mangfol-

digt, er den også nødt til at skabe plads for mangfoldigheden. 

Først og fremmest må arbejdspladsen give plads til medar-

bejdere med en anden etnisk baggrund og sørge for, at de nye 

medarbejdere føler sig velkomne. Til det formål kan arbejds-

pladsen for eksempel iværksætte kurser for nyansatte, hvor 

de bliver introduceret til arbejdspladsens kultur, eller afholde 

tema- og fyraftensmøder.

• Mangfoldighed: For at understøtte mangfoldigheden kan en 

arbejdsplads tage en række hensyn ved for eksempel at skabe 

gode kantineforhold, etablere bederum, hensigtsmæssige 

bade- og omklædningsforhold samt tage hensyn, når møde- 

og kursusvirksomhed tilrettelægges.

• Arbejdspladsvurdering: Et godt arbejdsmiljø er en forudsæt-

ning for gode arbejdsvilkår, hvor medarbejderne accepteres 

uanset for eksempel hovedbeklædning eller navn. Arbejds-

pladsvurderinger (APV) er et redskab til at måle/beskrive det 

fysiske og psykiske arbejdsklima på den enkelte arbejdsplads. 

Arbejdspladsen kan lade etnisk ligestilling og mangfoldighed 

indgå i APV’en som et parameter, der bliver vurderet.

• Ledelsesstil: De konkrete tiltag kan suppleres med en ledel-

sesstil, der tager udgangspunkt i mangfoldighed som et po-

tentiale. Konceptet om ”Diversity Management” eller mang-

foldighedsledelse bygger på tankegangen om, at individers 

forskellighed er til stor gavn for den enkelte arbejdsplads, 

fordi feltet af kompetencer bliver bredere, og den enkelte ar-

bejdsplads kan forbedre sin service og sine ydelser.

Forslagene er tænkt som inspiration til, hvad den enkelte ar-

bejdsplads kan gøre for at fremme etnisk ligestilling. Erfaringer-

ne viser, at når først de etniske minoriteter er blevet integreret 

på arbejdsmarkedet, er der efterfølgende ingen problemer. 

Integrationen forudsætter, at der er etnisk ligestilling i samfun-

det - ikke mindst på arbejdsmarkedet.
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Bilag 1
Tjekliste for god sagsbehandling

Trin for sagsbehandling Sæt X

1. Hændelsesforløbet beskrevet

Har der været lignende episoder på arbejdspladsen

2. Involvering af det lokale DSR kontor, hvem…………….

Aftalt rollefordeling mellem det lokale DSR kontor og 

TR

Hvem behandler sagen: 

TR ❏     FTR ❏     det lokale DSR kontor ❏     DSR-c  ❏

3. Orienteret medlemmet om, hvad DSR kan tilbyde af 

hjælp

4. Medlemmet accepterer aktivitets- og tidsplanen

Aftalt plan A

Aftalt plan B

5. Diskuteret plan for generel forbedring af arbejdsmiljøet 

med ledelsen og SIR

6. Mødeplanlægning med implicerede parter: 

Udarbejde dagsorden og indkalde til møde

7. Møde med medlemmet og relevante parter: 

Opfølgning af mødet og det videre forløb

8. Indsende orientering om sagen til DSR-c for vidende-

ling

9. 1. Opfølgning af plan/sag:  dato………..

10. 2. Opfølgning af plan/sag:  dato………..

11. Fastlagt plan om forebyggelse med ledelsen, så fremti-

dige sager om diskrimination undgås
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Bilag 2 
Udrag af ekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehan-
dling på arbejdsmarkedet m.v.

Herved bekendtgøres lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v., jf. lovbe-
kendtgørelsen 756 af 30. juni 2004 med de ændringer, der følger af lov nr. 1417 af 22. december 
2004.

KAPITEL 1
Lovens anvendelsesområde
§ 1.
Ved forskelsbehandling forstås i denne lov enhver direkte eller indirekte forskelsbehandling på 
grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap 
eller national, social eller etnisk oprindelse.

Stk. 2.
Der foreligger direkte forskelsbehandling, når en person på grund af race, hudfarve, religion eller 
tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprin-
delse behandles ringere end en anden bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende 
situation.

Stk. 3.
Der foreligger indirekte forskelsbehandling, når en bestemmelse, et kriterium eller en praksis, der 
tilsyneladende er neutral, vil stille personer af en bestemt race, hudfarve, religion eller tro, politisk 
anskuelse, seksuel orientering eller national, social eller etnisk oprindelse eller med en bestemt 
alder eller med handicap ringere end andre personer, medmindre den pågældende bestemmelse, 
betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et sagligt formål og midlerne til at opfylde det er 
hensigtsmæssige og nødvendige, jf. dog § 2 a.

Stk. 4.
Chikane skal betragte som forskelsbehandling, når en uønsket optræden i relation til en persons 
race, hudfarve, religion eller tro, politiske anskuelse, seksuelle orientering, alder, handicap eller na-
tionale, sociale eller etniske oprindelse finder sted med det formål eller den virkning at krænke en 
persons værdighed og skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt 
klima for den pågældende.

Stk. 5.
En instruktion om at forskelsbehandle en person på grund af race, hudfarve, religion eller tro, 
politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse 
betragtes som forskelsbehandling.

Stk. 6.
Loven finder ikke anvendelse, i det omfang en tilsvarende beskyttelse mod forskelsbehandling 
følger af en kollektiv overenskomst, jf. dog stk. 7.

Stk. 7.
Loven finder ikke anvendelse, hvis et forbud mod forskelsbehandling på grund af alder og handicap 
følger af en kollektiv overenskomst eller aftale, der som minimum svarer til bestemmelserne i det 
i bilag 1 til loven optrykte direktiv nr. 2000/78/EF om generelle rammebestemmelser om ligebe-
handling med hensyn til beskæftigelse og erhverv.
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§ 1 a.
Forsvarsministeren kan efter høring af de berørte organisationer undtage væbnede styrker i aktiv 
tjeneste fra forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder og handicap i denne lov.

KAPITEL 2
Forbud mod forskelsbehandling
§ 2.
En arbejdsgiver må ikke forskelsbehandle lønmodtagere eller ansøgere til ledige stillinger ved an-
sættelse, afskedigelse, forflyttelse, forfremmelse eller med hensyn til løn- og arbejdsvilkår.

Stk. 2.
Forskelsbehandling med hensyn til lønvilkår foreligger, hvis der ikke ydes lige løn for samme ar-
bejde eller for arbejde, der tillægges samme værdi.

Stk. 3.
En lønmodtager, hvis løn i strid med stk. 1 er lavere end andres, har krav på forskellen.

§ 2 a.
Arbejdsgiveren skal træffe de foranstaltninger, der er hensigtsmæssige i betragtning af de konkrete 
behov for at give en person med handicap adgang til beskæftigelse, til at udøve beskæftigelse eller 
have fremgang i beskæftigelse, eller for at give en person med handicap adgang til uddannelse. 
Dette gælder dog ikke, hvis arbejdsgiveren derved pålægges en uforholdsmæssig stor byrde. Let-
tes denne byrde i tilstrækkeligt omfang gennem offentlige foranstaltninger, anses byrden ikke for 
at være uforholdsmæssig stor.

§ 3.
En arbejdsgiver må ikke forskelsbehandle ansatte, for så vidt angår adgang til erhvervsvejledning, 
erhvervsuddannelse, erhvervsmæssig videreuddannelse og omskoling.

Stk. 2.
Forbuddet mod forskelsbehandling gælder tillige enhver, der driver vejlednings- og uddannelses-
virksomhed som nævnt i stk. 2, og enhver, der anviser beskæftigelse.

Stk. 3.
Forbuddet mod forskelsbehandling gælder tillige enhver, der fastsætter bestemmelser og træffer 
afgørelse om adgang til at udøve selvstændigt erhverv.

Stk. 4.
Forbuddet mod forskelsbehandling gælder tillige enhver, der træffer beslutning om medlemskab 
af og deltagelse i en lønmodtager- eller arbejdsgiverorganisation, og de fordele, sådanne organisa-
tioner giver medlemmerne.

§ 4.
En arbejdsgiver må ikke i forbindelse med eller under ansættelsen af en lønmodtager anmode om, 
indhente eller modtage og gøre brug af oplysninger om dennes race, hudfarve, religion eller tro, 
politiske anskuelse, seksuelle orientering eller nationale, sociale eller etniske oprindelse.
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§ 5.
Det må ikke ved annoncering angives, at der til ansættelse eller erhvervsuddannelse søges eller 
foretrækkes en person af en bestemt race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel 
orientering eller national, social eller etnisk oprindelse eller med en bestemt alder eller med handi-
cap. Det må heller ikke angives, at der ikke ønskes en person med de i 1. pkt. nævnte kendetegn.

§ 5 a.
Bestemmelser i individuelle eller kollektive aftaler og overenskomster og i virksomheders interne 
reglementer m.v., som er i strid med forbuddet mod forskelsbehandling i §§ 2-5, er ugyldige. Dette 
gælder også bestemmelser i vedtægter m.v. for selvstændige erhverv og for arbejdsgiver- og løn-
modtagerorganisationer.

Stk. 2.
Bestemmelser i aftaler og i virksomheders reglementer m.v., som vedrører mere end én arbejdsgi-
ver, er ligeledes ugyldige, hvis de hjemler forskelsbehandling på grund af et af de i § 1, stk. 1, omfat-
tede kriterier inden for de i §§ 2-5 nævnte områder. Dette gælder også bestemmelser i vedtægter 
m.v. for selvstændige erhverv.

Stk. 3.
Uanset bestemmelsen i stk. 1 er loven ikke til hinder for opretholdelsen af gældende aldersgrænse 
fastsat i eller aftalt i henhold til kollektive aftaler og overenskomster, forudsat at disse aldersgræn-
ser er objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt formål inden for rammerne af dansk ret, og 
midlerne til at opfylde det pågældende formål er hensigtsmæssige og nødvendige.

Stk. 4.
Uanset § 2, stk. 1, er loven ikke til hinder for bestemmelser i individuelle eller kollektive aftaler og 
overenskomster om ophør af ansættelsesforholdet, når lønmodtageren fylder 65 år.

§ 5 b.
Lovens bestemmelser kan ikke ved aftale fraviges til ugunst for lønmodtageren.

KAPITEL 3
Undtagelser
§ 6.
Forbuddet mod forskelsbehandling på grund af politisk anskuelse, religion eller tro i §§ 2-5 gælder 
ikke for arbejdsgivere, hvis virksomhed har som sit udtrykte formål at fremme et bestemt politisk 
eller religiøst standpunkt eller en bestemt trosretning, og hvor lønmodtagerens politiske anskuel-
se, religiøse overbevisning eller trosretning må anses for at være af betydning for virksomheden.

Stk. 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 et 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 vedkommende minister efter indhentet udtalelse fra beskæfti-
gelsesministeren fravige bestemmelserne i §§ 2-5.
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§ 6 a.
Uanset §§ 2-5 er denne lov ikke til hinder for fastsættelse af aldersgrænser for adgang til erhvervstil-
knyttede sociale sikringsordninger eller for anvendelse af alderskriteriet i aktuarberegninger inden 
for rammerne af disse ordninger. Anvendelsen af alderskriteriet må ikke medføre forskelsbehand-
ling på grund af køn.

KAPITEL 4
Godtgørelse, bevisbedømmelse m.v.
§ 7.
Personer, hvis rettigheder er krænket ved overtrædelse af §§ 2-4, kan tilkendes en godtgørelse.
Stk. 2. En person, der udsættes for ufordelagtig behandling eller ufordelagtige følger, fordi denne 
har fremsat krav om ligebehandling efter §§ 2-4, kan tilkendes en godtgørelse.

§ 7 a.
Hvis en person, der anser sig for krænket, jf. §§ 2-4, påviser faktiske omstændigheder, som giver 
anledning til at formode, at der udøves direkte eller indirekte forskelsbehandling, påhviler det mod-
parten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.

§ 8.
Overtrædelse af § 5 straffes med bøde.

Stk. 2.
Er overtrædelsen begået af et selskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, 
kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, 
en kommune eller et kommunalt fællesskab, der er omfattet af § 60 i lov om kommunernes sty-
relse, kan der pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

§ 8 a.
Klager over overtrædelse af forbuddet mod forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprin-
delse efter denne lov og over overtrædelse af forbuddet i § 7, stk. 2, mod repressalier som følge af 
krav om ligebehandling uanset race eller etnisk oprindelse behandles af Institut for Menneskeret-
tigheder efter reglerne i kapitel 4 i lov nr. 374 af 28. maj 2003 om etnisk ligebehandling.

Stk. 2.
Institut for Menneskerettigheder kan endvidere efter reglerne i kapitel 4 i lov om etnisk ligebehand-
ling behandle klager fra en lønmodtager om brud på bestemmelser i kollektive overenskomster, der 
indeholder tilsvarende pligt til ligebehandling uanset race eller etnisk oprindelse som efter denne 
lov, hvis den pågældende godtgør, at vedkommende faglige organisation ikke agter at iværksætte 
fagretlig behandling af kravet.
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KAPITEL 5
Ikrafttræden og forhold til anden lovgivning m.v.
§ 9.
§ 4. 
finder ikke anvendelse, i det omfang andet følger af særlig lovgivning.

Stk. 2.
Loven er ikke til hinder for, at der i medfør af anden lov, i medfør af bestemmelser med hjemmel i 
anden lov eller i øvrigt ved offentlig foranstaltning iværksættes foranstaltninger, som har til formål 
at forbedre beskæftigelsesmulighederne for personer af en bestemt race, hudfarve, religion eller 
tro, politisk anskuelse, seksuel orientering eller national, social eller etnisk oprindelse eller med en 
bestemt alder eller med handicap.

Stk. 3.
Loven er ikke til hinder for, at der iværksættes foranstaltninger til fremme af beskæftigelsesmulig-
heder for ældre lønmodtagere og personer med handicap.

Stk. 4.
Med henblik på at beskytte børn og yngre lønmodtagere er forbuddet mod forskelsbehandling på 
grund af alder i lovens §§ 2-5 ikke til hinder for fastsættelse af aldersgrænser for adgang til beskæf-
tigelse ved lov eller i medfør af lov.
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