
Institut for Menneskerettigheder skal vurdere forskelsbehandling på 
grund af køn 

Danmark skal bli ·e bedre til at hjælpe borgere~ der bliver uretfærdig behandlet pa grund af køn. Derfor vil minister for ligestilling: Inger Støjberg give 
Institut for menneskerettigheder kompetence til at se pa forskelsbehandling pa grund af køn. 
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Danmark skal bli ·e bedre til at hjælpe borgere~ der bliver uretfærdig behandlet pa grund af køn. Derfor ·il minister for ligestilling: Inger Støjberg gi ·e 
Institut for menneskerettigheder kompetence til at se p a forskelsbehandling på grund af køn. 

Institut for Menneskerettigheder skal foretage uafhængige undersøgelser og offentliggøre rapporter og komme med henstillinger. hvis der er tale om 
forskelsbehandling. Instituttet ·aretager i forvejen de samme opga ·er i forbindelse med race og etnicitet. 

EU Kommissionen har i to ar set pa~ hvordan ligebehandlingsdirektivet er implementeret i den danske ligestillingslo ·givning. Undervejs er en lang række 
spørgsmal og tvivlsspørgsmål blevet afklaret. Tilbage star kun: at kommissionen ikke mener. at Danmark i tilstrækkeligt omfang bistar borgere: der er ofre 
for forskelsbehandling og ikke har et uafhængigt organ~ der kan la\·e undersøgelser vedrørende forskelsbehandling pa grund af køn. Det følger regeringen 
nu op på. 

ed at inddrage Institut for Menneskerettigheder har vi fundet den bedste løsning p~ hvordan vi kan opf) lde de sidste kraY i direkti,·et: og samtidig 
lægger forslaget sig op af Kommissionens egen anbefaling. 

i har i forvej en Ligebehandlingsnævnet~ hvor man gratis kan fa behandlet klager over forskelsbehandling. -u far vi ogsa samlet ekspertisen til en 
uafhængig bistand til borgere - uanset hYilken diskrimination man er udsat for. 

Samtidig far vi mulighed for at fa samlet viden pa flere omrader. Ekspertisen til at se pa diskrimination ligger allerede i Institut for enneskerettigheder~ 
og det er fagligt fornuftigt: at de derfor ogsa behandler ligestillingsspørgsmal": siger minister for ligestilling Inger Støjher g. 
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