DET ER FORSKELSbEHANDLING,
HVIS EN FODbOLDKLub GIVER
KVINDEHOLDENE DE DåRLIGSTE
bANER AT SpILLE på

FOTOS, SMS’ER ELLER
ANDET MATERIALE
Du ER VELKOMMEN TIL AT INDSENDE FORSKELLIGE FORMER FOR KOpIERET
MATERIALE TIL AT uNDERbYGGE DIN KLAGE – Fx FOTOS, SKRIFTLIGT
MATERIALE, uDSKRIFTER AF SMS’ER, OpTAGELSER, FILM, MV.

DET ER FORSKELSbEHANDLING,
HVIS Du bLIVER FYRET på GRuND AF
DIN ALDER, OG EN ALDERSGRÆNSE
IKKE FREMGåR AF DINE ANSÆTTELSESVILKåR

Bliver du forskelsbehandlet?

DET ER FORSKELSbEHANDLING, HVIS Du MOD DIN VILjE FåR NEDSAT DIN
ARbEjDSTID, FORDI Du ER GRAVID

HVEM TRÆFFER AFGØRELSEN?
DET ER FORSKELSbEHANDLING,
HVIS EN MAND bLIVER FYRET,
FORDI HAN ØNSKER AT TAGE
FORÆLDREORLOV

Ligebehandlingsnævnet består af:
•
•

Formandskab med tre dommere
Ni juridiske nævnsmedlemmer

Nævnsmedlemmerne er udpeget af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra ministeren for flygtninge, indvandrere og integration og ministeren for ligestilling og direkte udpeget af beskæftigelsesministeren. Nævnsmedlemmerne har særlig viden om forhold på arbejdsmarkedet og om ligebehandlingslovene.
Alle nævnets afgørelser bliver offentliggjort i anonymiseret form.

ANKESTYRELSEN ER SEKRETARIAT FOR NÆVNET
Sekretariatet for Ligebehandlingsnævnet er placeret i Ankestyrelsen.
Sekretariatets medarbejdere kan hjælpe og rådgive klagerne på forskellig vis, og du er altid velkommen
til at kontakte os på enten tlf. 33 41 12 00 eller ast@ast.dk

Det er gratis at klage til Ligebehandlingsnævnet.
Er du i tvivl om, hvordan du skal klage,
kan sekretariatet rådgive.

Ligebehandlingsnævnet
Amaliegade 25
Postboks 9080
1022 København K
Telefon: 33 41 12 00
E-mail: ast@ast.dk
www.ligebehandlingsnaevnet.dk

HVEM KAN KLAGE?
Alle kan klage til nævnet, og det er gratis.
Hvis du vil klage over en offentlig myndigheds sagsbehandling eller afgørelse, skal du først gøre brug af
det almindelige klagesystem inden for det pågældende område.
Er du medlem af en fagforening, skal du først henvende dig der, hvis din klage er begrundet i forskelsbehandling i forbindelse med dit job eller din erhvervsuddannelse.
Selvom din fagforening ikke kan føre din sag, kan den måske hjælpe dig med at føre din sag for Ligebehandlingsnævnet.
Du kan læse mere på Ligebehandlingsnævnets hjemmeside om at få hjælp til at klage.

DET ER FORSKELSbEHANDLING, HVIS Du IKKE KAN KOMME IND på ET DISKOTEK,
FORDI Du IKKE ER ETNISK DANSKER ELLER FORDI Du ER MØRK I HuDEN

Vi gør opmærksom på, at dine oplysninger ikke bliver anonymiseret (bortset fra dit cpr. nr.), når din klage
bliver sendt til høring hos den/dem, du har klaget over.

EN ARbEjDSGIVER ER FORpLIGTET TIL AT SIKRE SINE ANSATTE MOD cHIKANE på
ARbEjDSpLADSEN Fx på GRuND AF HuDFARVE ELLER SEKSuEL ORIENTERING

HVORDAN KLAGER Du?
bLIVER Du FORSKELSbEHANDLET?
Hvis du oplever forskelsbehandling, kan du klage til Ligebehandlingsnævnet.
Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling og diskrimination inden for
arbejdsmarkedet på grund af:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Køn
Etnicitet
Hudfarve
Religion eller tro
Politisk anskuelse
Seksuel orientering
Alder
Handicap
National, social eller etnisk oprindelse

Nævnet behandler også klager over forskelsbehandling og diskrimination på grund af etnisk oprindelse
og køn uden for arbejdsmarkedet.

For at sikre, at nævnet får alle nødvendige oplysninger, har vi udarbejdet et klageskema, som vi anbefaler, at du bruger. Du kan udfylde skemaet på tre måder:
1.
2.
3.

Du kan vælge at udfylde et on-line skema på vores hjemmeside.
Du kan downloade et pdf-skema og deri udfylde felterne, der svarer til felterne i on-line skemaet.
Du skal sende det udfyldte skema til Ligebehandlingsnævnets mailadresse eller postadresse.
Du kan kontakte os og få tilsendt et print af skemaet. Det udfyldte skema skal sendes til Ligebehandlingsnævnets mailadresse eller postadresse.

HVAD KAN Du OpNå VED AT KLAGE?
Ligebehandlingsnævnets afgørelser er endelige og bindende for parterne i sagen.
Nævnet kan i visse tilfælde i afgørelsen fastsætte, at du er berettiget til en økonomisk godtgørelse
f.eks. ved en uberettiget afskedigelse.
Ligebehandlingsnævnet kan også underkende en afskedigelse, medmindre det er urimeligt at kræve
ansættelsesforholdet opretholdt eller genoprettet.

Vi har brug for følgende oplysninger, når vi behandler din klage:
•
•
•
•
•
•
•

Personlige oplysninger
Kontaktoplysninger
Hvem eller hvad du klager over
Kontaktoplysninger på den, du klager over
Kort redegørelse for hvorfor du klager
Hvilke eventuelle dokumenter du vedlægger og hvorfor
Hvad du ønsker at opnå hos Ligebehandlingsnævnet

NåR AFGØRELSEN bLIVER TRuFFET
Når du har indsendt klagen, vil du inden for 7 dage modtage et brev med en bekræftelse på, at vi har
modtaget klagen. Den, du klager over, får lejlighed til at udtale sig, og du får mulighed for at svare.
Vi har en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 5 måneder.
På nævnets møder deltager en formand eller næstformand, der er dommer, samt to medlemmer af
nævnet. Fra nævnets sekretariat deltager de relevante sagsbehandlere. Mødet er ikke offentligt, og
sagens parter, eller repræsentanter for disse, deltager ikke i mødet.

HVEM KAN KLAGE?
Alle kan klage til nævnet, og det er gratis.
Hvis du vil klage over en offentlig myndigheds sagsbehandling eller afgørelse, skal du først gøre brug af
det almindelige klagesystem inden for det pågældende område.
Er du medlem af en fagforening, skal du først henvende dig der, hvis din klage er begrundet i forskelsbehandling i forbindelse med dit job eller din erhvervsuddannelse.
Selvom din fagforening ikke kan føre din sag, kan den måske hjælpe dig med at føre din sag for Ligebehandlingsnævnet.
Du kan læse mere på Ligebehandlingsnævnets hjemmeside om at få hjælp til at klage.

DET ER FORSKELSbEHANDLING, HVIS Du IKKE KAN KOMME IND på ET DISKOTEK,
FORDI Du IKKE ER ETNISK DANSKER ELLER FORDI Du ER MØRK I HuDEN

Vi gør opmærksom på, at dine oplysninger ikke bliver anonymiseret (bortset fra dit cpr. nr.), når din klage
bliver sendt til høring hos den/dem, du har klaget over.

EN ARbEjDSGIVER ER FORpLIGTET TIL AT SIKRE SINE ANSATTE MOD cHIKANE på
ARbEjDSpLADSEN Fx på GRuND AF HuDFARVE ELLER SEKSuEL ORIENTERING

HVORDAN KLAGER Du?
bLIVER Du FORSKELSbEHANDLET?
Hvis du oplever forskelsbehandling, kan du klage til Ligebehandlingsnævnet.
Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling og diskrimination inden for
arbejdsmarkedet på grund af:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Køn
Etnicitet
Hudfarve
Religion eller tro
Politisk anskuelse
Seksuel orientering
Alder
Handicap
National, social eller etnisk oprindelse

Nævnet behandler også klager over forskelsbehandling og diskrimination på grund af etnisk oprindelse
og køn uden for arbejdsmarkedet.

For at sikre, at nævnet får alle nødvendige oplysninger, har vi udarbejdet et klageskema, som vi anbefaler, at du bruger. Du kan udfylde skemaet på tre måder:
1.
2.
3.

Du kan vælge at udfylde et on-line skema på vores hjemmeside.
Du kan downloade et pdf-skema og deri udfylde felterne, der svarer til felterne i on-line skemaet.
Du skal sende det udfyldte skema til Ligebehandlingsnævnets mailadresse eller postadresse.
Du kan kontakte os og få tilsendt et print af skemaet. Det udfyldte skema skal sendes til Ligebehandlingsnævnets mailadresse eller postadresse.

HVAD KAN Du OpNå VED AT KLAGE?
Ligebehandlingsnævnets afgørelser er endelige og bindende for parterne i sagen.
Nævnet kan i visse tilfælde i afgørelsen fastsætte, at du er berettiget til en økonomisk godtgørelse
f.eks. ved en uberettiget afskedigelse.
Ligebehandlingsnævnet kan også underkende en afskedigelse, medmindre det er urimeligt at kræve
ansættelsesforholdet opretholdt eller genoprettet.

Vi har brug for følgende oplysninger, når vi behandler din klage:
•
•
•
•
•
•
•

Personlige oplysninger
Kontaktoplysninger
Hvem eller hvad du klager over
Kontaktoplysninger på den, du klager over
Kort redegørelse for hvorfor du klager
Hvilke eventuelle dokumenter du vedlægger og hvorfor
Hvad du ønsker at opnå hos Ligebehandlingsnævnet

NåR AFGØRELSEN bLIVER TRuFFET
Når du har indsendt klagen, vil du inden for 7 dage modtage et brev med en bekræftelse på, at vi har
modtaget klagen. Den, du klager over, får lejlighed til at udtale sig, og du får mulighed for at svare.
Vi har en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 5 måneder.
På nævnets møder deltager en formand eller næstformand, der er dommer, samt to medlemmer af
nævnet. Fra nævnets sekretariat deltager de relevante sagsbehandlere. Mødet er ikke offentligt, og
sagens parter, eller repræsentanter for disse, deltager ikke i mødet.

HVEM KAN KLAGE?
Alle kan klage til nævnet, og det er gratis.
Hvis du vil klage over en offentlig myndigheds sagsbehandling eller afgørelse, skal du først gøre brug af
det almindelige klagesystem inden for det pågældende område.
Er du medlem af en fagforening, skal du først henvende dig der, hvis din klage er begrundet i forskelsbehandling i forbindelse med dit job eller din erhvervsuddannelse.
Selvom din fagforening ikke kan føre din sag, kan den måske hjælpe dig med at føre din sag for Ligebehandlingsnævnet.
Du kan læse mere på Ligebehandlingsnævnets hjemmeside om at få hjælp til at klage.

DET ER FORSKELSbEHANDLING, HVIS Du IKKE KAN KOMME IND på ET DISKOTEK,
FORDI Du IKKE ER ETNISK DANSKER ELLER FORDI Du ER MØRK I HuDEN

Vi gør opmærksom på, at dine oplysninger ikke bliver anonymiseret (bortset fra dit cpr. nr.), når din klage
bliver sendt til høring hos den/dem, du har klaget over.

EN ARbEjDSGIVER ER FORpLIGTET TIL AT SIKRE SINE ANSATTE MOD cHIKANE på
ARbEjDSpLADSEN Fx på GRuND AF HuDFARVE ELLER SEKSuEL ORIENTERING

HVORDAN KLAGER Du?
bLIVER Du FORSKELSbEHANDLET?
Hvis du oplever forskelsbehandling, kan du klage til Ligebehandlingsnævnet.
Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling og diskrimination inden for
arbejdsmarkedet på grund af:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Køn
Etnicitet
Hudfarve
Religion eller tro
Politisk anskuelse
Seksuel orientering
Alder
Handicap
National, social eller etnisk oprindelse

Nævnet behandler også klager over forskelsbehandling og diskrimination på grund af etnisk oprindelse
og køn uden for arbejdsmarkedet.

For at sikre, at nævnet får alle nødvendige oplysninger, har vi udarbejdet et klageskema, som vi anbefaler, at du bruger. Du kan udfylde skemaet på tre måder:
1.
2.
3.

Du kan vælge at udfylde et on-line skema på vores hjemmeside.
Du kan downloade et pdf-skema og deri udfylde felterne, der svarer til felterne i on-line skemaet.
Du skal sende det udfyldte skema til Ligebehandlingsnævnets mailadresse eller postadresse.
Du kan kontakte os og få tilsendt et print af skemaet. Det udfyldte skema skal sendes til Ligebehandlingsnævnets mailadresse eller postadresse.

HVAD KAN Du OpNå VED AT KLAGE?
Ligebehandlingsnævnets afgørelser er endelige og bindende for parterne i sagen.
Nævnet kan i visse tilfælde i afgørelsen fastsætte, at du er berettiget til en økonomisk godtgørelse
f.eks. ved en uberettiget afskedigelse.
Ligebehandlingsnævnet kan også underkende en afskedigelse, medmindre det er urimeligt at kræve
ansættelsesforholdet opretholdt eller genoprettet.

Vi har brug for følgende oplysninger, når vi behandler din klage:
•
•
•
•
•
•
•

Personlige oplysninger
Kontaktoplysninger
Hvem eller hvad du klager over
Kontaktoplysninger på den, du klager over
Kort redegørelse for hvorfor du klager
Hvilke eventuelle dokumenter du vedlægger og hvorfor
Hvad du ønsker at opnå hos Ligebehandlingsnævnet

NåR AFGØRELSEN bLIVER TRuFFET
Når du har indsendt klagen, vil du inden for 7 dage modtage et brev med en bekræftelse på, at vi har
modtaget klagen. Den, du klager over, får lejlighed til at udtale sig, og du får mulighed for at svare.
Vi har en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 5 måneder.
På nævnets møder deltager en formand eller næstformand, der er dommer, samt to medlemmer af
nævnet. Fra nævnets sekretariat deltager de relevante sagsbehandlere. Mødet er ikke offentligt, og
sagens parter, eller repræsentanter for disse, deltager ikke i mødet.

DET ER FORSKELSbEHANDLING,
HVIS EN FODbOLDKLub GIVER
KVINDEHOLDENE DE DåRLIGSTE
bANER AT SpILLE på

FOTOS, SMS’ER ELLER
ANDET MATERIALE
Du ER VELKOMMEN TIL AT INDSENDE FORSKELLIGE FORMER FOR KOpIERET
MATERIALE TIL AT uNDERbYGGE DIN KLAGE – Fx FOTOS, SKRIFTLIGT
MATERIALE, uDSKRIFTER AF SMS’ER, OpTAGELSER, FILM, MV.

DET ER FORSKELSbEHANDLING,
HVIS Du bLIVER FYRET på GRuND AF
DIN ALDER, OG EN ALDERSGRÆNSE
IKKE FREMGåR AF DINE ANSÆTTELSESVILKåR

Bliver du forskelsbehandlet?

DET ER FORSKELSbEHANDLING, HVIS Du MOD DIN VILjE FåR NEDSAT DIN
ARbEjDSTID, FORDI Du ER GRAVID

HVEM TRÆFFER AFGØRELSEN?
DET ER FORSKELSbEHANDLING,
HVIS EN MAND bLIVER FYRET,
FORDI HAN ØNSKER AT TAGE
FORÆLDREORLOV

Ligebehandlingsnævnet består af:
•
•

Formandskab med tre dommere
Ni juridiske nævnsmedlemmer

Nævnsmedlemmerne er udpeget af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra ministeren for flygtninge, indvandrere og integration og ministeren for ligestilling og direkte udpeget af beskæftigelsesministeren. Nævnsmedlemmerne har særlig viden om forhold på arbejdsmarkedet og om ligebehandlingslovene.
Alle nævnets afgørelser bliver offentliggjort i anonymiseret form.

ANKESTYRELSEN ER SEKRETARIAT FOR NÆVNET
Sekretariatet for Ligebehandlingsnævnet er placeret i Ankestyrelsen.
Sekretariatets medarbejdere kan hjælpe og rådgive klagerne på forskellig vis, og du er altid velkommen
til at kontakte os på enten tlf. 33 41 12 00 eller ast@ast.dk

Det er gratis at klage til Ligebehandlingsnævnet.
Er du i tvivl om, hvordan du skal klage,
kan sekretariatet rådgive.

Ligebehandlingsnævnet
Amaliegade 25
Postboks 9080
1022 København K
Telefon: 33 41 12 00
E-mail: ast@ast.dk
www.ligebehandlingsnaevnet.dk

DET ER FORSKELSbEHANDLING,
HVIS EN FODbOLDKLub GIVER
KVINDEHOLDENE DE DåRLIGSTE
bANER AT SpILLE på

FOTOS, SMS’ER ELLER
ANDET MATERIALE
Du ER VELKOMMEN TIL AT INDSENDE FORSKELLIGE FORMER FOR KOpIERET
MATERIALE TIL AT uNDERbYGGE DIN KLAGE – Fx FOTOS, SKRIFTLIGT
MATERIALE, uDSKRIFTER AF SMS’ER, OpTAGELSER, FILM, MV.

DET ER FORSKELSbEHANDLING,
HVIS Du bLIVER FYRET på GRuND AF
DIN ALDER, OG EN ALDERSGRÆNSE
IKKE FREMGåR AF DINE ANSÆTTELSESVILKåR

Bliver du forskelsbehandlet?

DET ER FORSKELSbEHANDLING, HVIS Du MOD DIN VILjE FåR NEDSAT DIN
ARbEjDSTID, FORDI Du ER GRAVID

HVEM TRÆFFER AFGØRELSEN?
DET ER FORSKELSbEHANDLING,
HVIS EN MAND bLIVER FYRET,
FORDI HAN ØNSKER AT TAGE
FORÆLDREORLOV

Ligebehandlingsnævnet består af:
•
•

Formandskab med tre dommere
Ni juridiske nævnsmedlemmer

Nævnsmedlemmerne er udpeget af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra ministeren for flygtninge, indvandrere og integration og ministeren for ligestilling og direkte udpeget af beskæftigelsesministeren. Nævnsmedlemmerne har særlig viden om forhold på arbejdsmarkedet og om ligebehandlingslovene.
Alle nævnets afgørelser bliver offentliggjort i anonymiseret form.

ANKESTYRELSEN ER SEKRETARIAT FOR NÆVNET
Sekretariatet for Ligebehandlingsnævnet er placeret i Ankestyrelsen.
Sekretariatets medarbejdere kan hjælpe og rådgive klagerne på forskellig vis, og du er altid velkommen
til at kontakte os på enten tlf. 33 41 12 00 eller ast@ast.dk

Det er gratis at klage til Ligebehandlingsnævnet.
Er du i tvivl om, hvordan du skal klage,
kan sekretariatet rådgive.

Ligebehandlingsnævnet
Amaliegade 25
Postboks 9080
1022 København K
Telefon: 33 41 12 00
E-mail: ast@ast.dk
www.ligebehandlingsnaevnet.dk

