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ua. mot diskriminering
Vad är diskriminering?
Diskriminering är när någon blir sämre behandlad för något som man inte kan rå
för eller påverka.
I lagen står det att man kan bli diskriminerad på följande diskrimineringsgrunder:
sin ålder, kön, religion, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet,
sexuell läggning och/eller funktionshinder. Denna broschyr är främst
fokuserad på diskriminering pga. funktionshinder. Ett funktionshinder kan
vara att man är rullstolsburen, blind eller har allergi. I rutan ser du vad man, i
diskrimineringslagen, menar med funktionshinder.
Funktionshinder: ”varaktiga fysiska, psykiska, eller begåvningsmässiga
begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller
en sjukdom som fanns vid födelsen, har uppstått eller förväntas uppstå.”
Definitionen av funktionshinder i diskrimineringslagen, 2008:567

Hur känner man igen diskriminering?
Ibland kan man känna sig orättvist behandlad men det är få gånger man använder
ordet diskriminering för det som hänt. Kanske tänker man att diskriminering är
ett stort ord och det som man varit med om är litet. Känner man sig diskriminerad
eller trakasserad för något, så har man oftast inte fel i det. För att det ska vara
diskriminering, enligt lagen, måste händelsen ha samband med någon utav de
ovannämnda diskrimineringsgrunderna.
Diskriminering: Är när du blir illa eller sämre behandlad än vad någon
annan skulle bli i en liknande situation som har samband med någon av
diskrimineringsgrunderna, se ovan.
”Det var ju tråkigt att du blev sjuk av att åka med till Kolmården och inte
kunde vara med hela tiden när vi var där. Detta kommer leda till att du får
sämre betyg i Naturkunskap A”
Ett exempel på diskriminering utförd av en lärare på någons skola.

Trakasserier: Är när någon säger något elakt till dig som har samband med någon
av diskrimineringsgrunderna.

Annan kränkande behandling: Är när någon säger annat dumt som gör att du blir
ledsen eller arg och som inte har att göra med diskrimineringsgrunderna. Det kan
t.ex. vara att du blir mobbad för din mössa. Detta räknas inte som diskriminering.
Repressalier: Är också förbjudet enligt lagen. Det är när den som blir anmäld för
diskriminering hotar att straffa dig för att du anmält.

Vad kan jag bli diskriminerad för som allergiker och/eller
astmatiker?
Det kan handla om att du inte får lika bra mat i skolan som dina ickeallergiska
kompisar, att du inte kan delta på gymnastiken för att det är fukt i duscharna i
omklädningsrummet eller att någon använder en stark parfym i klassrummet.
Diskriminerad kan du bli om du söker ett jobb och blir bortsorterad för att du t.ex.
har vissa behov som rör inomhusmiljön. Du kan även bli trakasserad när någon
säger något elakt till dig om din allergi eller astma.
”Vad mesig du är, klart att du kan äta utav chokladtårtan, det är inte så mycket
mjölk i den och kakorna innehåller bara lite mandel. Menar du att jag inte kan
något om allergi?”.
Exempel på diskriminering. Sagt av någon på ett café.

Vem kan anmäla?
Alla kan anmäla. Den som känner sig diskriminerad eller trakasserad har rätt
att och bör anmäla. Diskrimineringslagstiftningen skyddar då man är i en sk.
underordnad position, tex. en elev mot en skola, som patient mot sjukvården
eller anställd mot en chef. Om du blir diskriminerad av en privatperson får du
vända dig till polisen eftersom lagen inte gäller privatpersoner emellan.

Hur anmäler man?
Om man vill anmäla är det lättast att gå in på diskrimineringsombudsmannens
(DO), Barnombudsmannens (BO) och/eller barn- och elevombudets (BEO)
hemsida och fylla i en anmälan. Det är också viktigt att du pratar med någon
annan ansvarig. Om du t.ex. blivit diskriminerad på skolan är det bra att gå till
rektorn. Är det så att du känner dig diskriminerad så är skolan tvungen att starta
en utredning. Om rektorn inte lyssnar så kan du vända dig till någon lärare du litar
på eller till Skolverkets barn- och elevombud.
En anmälan kan skrivas kort men denna information måste vara med.
• Vad du heter
• Hur du kan bli kontaktad
• Vart diskrimineringen utspelat sig ( t.ex. vilken skola)
• Och lite om vad som har hänt
”Eftersom du är så pass dammallergisk så kommer du ändå inte att kunna
jobba här, eftersom vi sällan städar”
Exempel på diskriminering. Sagt av en arbetsgivare, under en
anställningsintervju.

Kontakter
www.do.se
Diskrimineringsombudsmannen
Box 3686
103 59 Stockholm
www.bo.se Barnombudsmannen
http://www.skolinspektionen.se/
BEO/ - Skolinspektionen
www.adbsverige.se Antidiskrimineringsbyråer.

Vem är DO?
Diskrimineringsombudsmannen
(DO) är en statlig myndighet
som arbetar mot diskriminering
och för allas lika rättigheter
och möjligheter. Det gör
myndigheten främst genom att se
till att diskrimineringslagen följs.
Diskrimineringsombudsmannen
tar emot och utreder anmälningar
om de förbud mot diskriminering
och trakasserier som finns i
diskrimineringslagen.
Källa: www.do.se

