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Hvad er forskelsbehandling?

§1

Ved forskelsbehandling forstås;

enhver direkte eller indirekte forskelsbehandling pga:

• race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel 

orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk 

oprindelse.



Hvem er beskyttet? 

§ 2, stk. 1
En arbejdsgiver må ikke forskelsbehandle lønmodtagere eller 

ansøgere til ledige stillinger ved:

- Ansættelse

- Afskedigelse

- Forflyttelse

- Forfremmelse

- eller med hensyn til løn- og arbejdsvilkår.



Eksempel direkte forskelsbehandling

• § 1, stk. 2

• F.eks. 

• En arbejdsgiver afviser at ansætte en person med tyrkisk 
oprindelse fordi kunderne bedst kan lide at blive betjent at 
etniske danskere. 

• Direkte forskelsbehandling pga. etnisk oprindelse



Indirekte forskelsbehandling

§ 1, 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



Eksempel indirekte forskelsbehandling

• En bank søger medarbejder, der skal kunne formulere sig 
perfekt på dansk både mundtligt og skriftligt.

• Lovligt pga. tæt kontakt til mange kunder 

• Et større supermarked søger kassemedarbejder og kræver 
perfekt dansk.

• Ulovligt da kassemedarbejdere taler begrænset med kunder 
og det vil være sværere for nogle etniske grupper at 
opfylde



Handicap definition

• Ingen definition i hverken loven eller EU direktivet. 

• Skal fortolkes bredt. 

• Fastlagt gennem retspraksis

• Husk dog, at medarbejderen skal – uanset sit handicap –
være:

• Kompetent, egnet og disponibel til at udføre de 
væsentlige funktioner i forbindelse med sin stilling 



Handicap

FN´s handicapkonventions definition: 

• Mennesker kan have funktionsnedsættelse pga. en fysisk, 
intellektuel eller sansemæssig funktionshæmning, en 
medicinsk betinget tilstand eller en sindslidelse. Sådanne 
funktionshæmninger, tilstande eller sygdomme kan være af 
permanent eller forbigående art.

• Handicap betyder tab eller begrænsning af muligheder for 
at deltage i samfundslivet på lige fod med andre



Hans & Grete – forskelsbehandling 



Hvad skal du som TR gøre?

• Vær OBS på om det evt. kan være forskelsbehandling ved: 

• Ansættelser

• Afskedigelser

• Forflyttelse

• Forfremmelse

• Løn & arbejdsvilkår  (f.eks. lokalløn) 

• Kontakt gerne forbundet



Hvad gør forbundet? 

• Vurdere sagen 

• Forhandler 

• Hvis ikke forlig – så evt. indbringelse for 
Ligebehandlingsnævnet



Ligebehandlingsnævnet



Søg afgørelser: 



Vores seneste, handicap: 

• 2015-6810-12027 erhvervsskole, fuldtilstedeværelse

• 2016-6810-05522 erhvervsskole, ryg gener, ladet 
kursister gå hjem før tid

• 2017-6810-34074 produktionsskole, besparelser

• AOF 



Vil du vide mere…..

• Vejledning fra Beskæftigelsesministeriet kan fremsendes 
ved mail til gsa@uddannelsesforbundet.dk

• Nuværende vejledning under revision og ligger derfor ikke 
på BM´s hjemmeside. 

mailto:gsa@uddannelsesforbundet.dk


Let læselig guide: 

Http://hortenlegal.dk/documents/handicap/#/28/

http://hortenlegal.dk/documents/handicap/#/28/


Tak for i dag og for, at I kom. 


