Bliver du
forskelsbehandlet?
Det er gratis at klage til
Ligebehandlingsnævnet
Er du i tvivl? Sekretariatet
kan rådgive dig

Det kan være forskelsbehandling,
hvis du bliver afskediget under
din graviditet eller barsel
Det kan være forskelsbehandling,
hvis du bliver nægtet adgang til
et diskotek, fordi du ikke er af
etnisk dansk oprindelse, eller
fordi du er mørk i huden
Det kan være forskelsbehandling,
hvis en arbejdsgiver ikke giver en
person med handicap mulighed
for at arbejde eller blive i arbejde
Det kan være forskelsbehandling,
hvis du bliver fyret på grund
af din alder

HVEM ER LIGEBEHANDLINGSNÆVNET?
Ligebehandlingsnævnet er et uafhængigt
klageorgan, som består af:
• Et formandskab med tre dommere
• Ni juridiske medlemmer
Nævnsmedlemmerne er udpeget af beskæf
tigelsesministeren og er uafhængige af det
ministerium, der har indstillet og udpeget dem.
Nævnsmedlemmerne har særlig kendskab til
ligebehandlingslovene, EU-retten og til
forholdene på arbejdsmarkedet.

HVEM ER SEKRETARIATET FOR
LIGEBEHANDLINGSNÆVNET?
Sekretariatet for Ligebehandlingsnævnet har
til huse i Ankestyrelsen, Aalborg.
Sekretariatets medarbejdere kan kontaktes på
telefonnummer 33 41 12 00 eller ast@ast.dk
Du kan læse mere om Ligebehandlingsnævnet
på www.ligebehandlingsnævnet.dk8

www.ligebehandlingsnævnet.dk

Bliver du forskelsbehandlet?
Hvis du oplever forskelsbehandling, kan du klage til
Ligebehandlingsnævnet.
Ligebehandlingsnævnet
behandler klager over
forskelsbehandling inden for
og uden for arbejdsmarkedet.

INDEN FOR ARBEJDSMARKEDET
Her kan Ligebehandlingsnævnet behandle klager
over forskelsbehandling på grund af:
• Køn
• Race
• Hudfarve
• Religion eller tro
• Politisk anskuelse
• Seksuel orientering
• Alder
• Handicap
• National, social eller etnisk oprindelse

UDEN FOR ARBEJDSMARKEDET
Her kan Ligebehandlingsnævnet behandle klager
over forskelsbehandling på grund af:
• Køn
• Race
• Etnisk oprindelse
• Handicap

Hvem kan klage?
Alle kan klage til nævnet,
og det er gratis.
Nævnet kan dog kun behandle
din klage, hvis du selv er direkte
berørt af den forskelsbehandling,
som du klager over. For eksempel
er en kvinde, der klager til nævnet
over reklamer, som hun mener er
kønsdiskriminerende, ikke direkte
berørt. Nævnet afviser derfor
sådanne sager.
Hvis du vil klage over sagsbe
handlingen eller en afgørelse
fra en offentlig myndighed, skal
du først bruge det almindelige
klagesystem på området.
Fagforeningen kan måske hjælpe
dig, hvis du er medlem. Hvis
din sag om forskelsbehandling
bliver ført i det fagretlige system,
kan nævnet ikke behandle den
samme sag. Nævnet kan heller
ikke behandle en sag, som dom
stolene har behandlet eller er
ved at behandle.
Du kan læse mere på:
www.ligebehandlingsnævnet.dk8
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Hvordan klager du?

Forberedelse af sagen

En klage til Ligebehandlingsnævnet skal være skriftlig.
Du kan sende klagen som mail
eller brev, eller du kan bruge
vores klageskema på
hjemmesiden.

LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS
SEKRETARIAT FORBEREDER SAGEN

Når du klager, skal du skrive:
• Dine personlige oplysninger (navn, adresse
og cpr-nummer)
• Dine kontaktoplysninger
• Hvem du klager over (indklagede)
• Kontaktoplysninger på den, du klager over
• En forklaring på, hvorfor du mener, at du er
blevet forskelsbehandlet
• Oplysning om, hvilken diskriminationsgrund
du har været udsat for (eksempelvis køn eller
handicap)
• Hvad du ønsker at opnå hos Ligebehandlings
nævnet
Du kan underbygge din klage ved at indsende
materiale. Det kan for eksempel være skærm
prints, kopi af breve, sms’er eller andet skriftligt
materiale. Du kan også sende billeder samt lydog videooptagelser.
Send dokumenter/filer i stedet for links.
Hjemmesider kan være ændret eller slettet på
afgørelsestidspunktet.

Når du har sendt klagen, vil du modtage et brev
med en bekræftelse på, at vi har modtaget klagen.
Vi sender breve med elektronisk post (e-Boks).
Klagen og bilagene til klagen vil blive sendt i
høring hos den, som du klager over (indklagede).
Du kan ikke være anonym. Hvis indklagede ikke i
forvejen har dit cpr-nummer, vil vi anonymisere
den del af din klage.
Når indklagede har udtalt sig, vil du få mulighed
for at svare.

SEKRETARIATET KAN
AFVISE DIN KLAGE
Sekretariatet kan afvise
din klage, hvis klagen ikke
er egnet til behandling
ved nævnet. Sekretariatet
kan også afvise din klage,
hvis det er åbenbart, at du
ikke vil få medhold i kla
gen. I de tilfælde vil vi som
udgangspunkt ikke sende
klagen i høring hos den/
dem, du har klaget over.
Sekretariatet kan afvise
din klage, hvis du har
klaget over noget, som
nævnet ikke kan afgøre;
for eksempel forskelsbe
handling på grund af alder
uden for arbejdsmarkedet.
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Nævnet afgør sagen

Hvad kan du få ud af at klage?

Klagerne bliver afgjort af
Ligebehandlingsnævnet.
Langt de fleste sager bliver
afgjort på et nævnsmøde,
hvor der deltager en formand
og to nævnsmedlemmer.

En afgørelse fra Ligebehandlingsnævnet kan
fastslå, at du får medhold, eller at du ikke får
medhold i klagen.

LÆS AFGØRELSER
Alle nævnets afgørelser
bliver offentliggjort i
anonymiseret form på
www.retsinformation.dk8
Nævnets afgørelser
kan findes på
www.ligebehandlings
nævnet.dk8

Mødet er ikke offentligt, så du og indklagede kan
ikke deltage. Hvis du har en partsrepræsentant
(for eksempel dit fagforbund eller din advokat),
kan vedkommende heller ikke deltage.
Nævnets afgørelse bliver sendt til dig og den/
dem, du har klaget over. Hvis du bliver repræsen
teret af dit fagforbund eller en advokat i sagen,
sender vi ikke afgørelsen til dig, men til din parts
repræsentant.
Du kan ikke klage over Ligebehandlingsnævnets
afgørelser til en anden administrativ myndighed.
Hvis du ikke er enig i nævnets afgørelse, kan du
vælge at føre en sag ved domstolene mod den/
dem, som du mener, har overtrådt loven.

Nævnet kan også afvise en klage. En klage bliver
for eksempel afvist, hvis nævnet vurderer, at der
er behov for mundtlige forklaringer fra parter
eller vidner. Bevisførelse i form af mundtlige for
klaringer kan ikke ske ved nævnet.
Hvis du får medhold, kan du være berettiget til en
økonomisk godtgørelse.
Nævnet kan i særlige tilfælde underkende en
afskedigelse, hvis din arbejdsgiver har forskels
behandlet dig på grund af køn.
Nævnet kan ikke udstede bøder eller ændre en
afgørelse fra en anden administrativ myndighed
eller domstolene.
Hvis nævnet har tilkendt dig en økonomisk
godtgørelse, men den/dem, som du har klaget
over, ikke betaler beløbet, kan du bede nævnet
om at indbringe sagen for domstolene. Når
nævnet indbringer en sag for domstolene, betaler
nævnet eventuelle sagsomkostninger.
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