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anset hvilken etnisk oprindelse 

du har, så har du de samme 

rettigheder som alle andre på 

arbejdsmarkedet. det står i loven.

hvis du oplever, at du bliver behandlet 

dårligere end dine kolleger, fordi du har 

en anden etnisk oprindelse end dansk, 

eller på grund af din hudfarve, race eller 

religion, så kan der faktisk gøres noget 

ved det.

her er nogle eksempler på, hvad loven 

mod forskelsbehandling betyder.

Alle kan søge et job
arbejdsgiveren må ikke slå en stilling op 

og kun søge efter en etnisk dansker. det 

betyder, at arbejdsgiveren ikke må sortere 

ansøgere fra alene ud fra f.eks. navn, 

etnisk oprindelse eller hudfarve. det er 

ansøgernes faglige kvalifikationer, der 

er afgørende. i sidste ende handler en 

ansættelse også om kemi mellem ansøger 

og arbejdsgiver. Men har du mistanke om, 

at du er sorteret fra f.eks. på grund af dit 

navn, så kontakt arbejdsgiveren og bed 

om en forklaring på, hvorfor du ikke kom 

i betragtning.

Lige behandling på jobbet
når nogen skal afskediges, forflyttes eller 

forfremmes på jobbet, må arbejdsgiveren 

ikke forskelsbehandle sine medarbejdere 

på grund af etnisk oprindelse. hvis du 

føler dig uretfærdigt behandlet i sådan 

en situation, skal arbejdsgiveren bevise, 

at det ikke er tilfældet.

Krav på jobbet skal være relevante
de krav til kvalifikationer, en arbejdsgiver 

stiller til sine ansatte, skal være relevante 

for jobbet. det betyder, at en arbejdsgiver 

ikke kan stille krav til ansatte, hvis 

kravene stiller nogle medarbejdere 

dårligere end andre, men ikke samtidig 

har afgørende betydning for jobbet.

Tøj: Arbejdsgiveren må godt bestemme, at du 

skal have noget bestemt tøj på, og omvendt 

også at der er noget tøj, du ikke må have 

på. det kan f.eks. begrundes med sikkerhed, 

sundhed, hygiejne eller med virksomhedens 

generelle dresscode. herunder også ønske om 

at fremstå som politisk og religiøst neutral.

Perfekt dansk: Arbejdsgiveren kan ikke 

forlange, at du taler perfekt dansk, medmindre 

jobbet virkelig kræver det. det kræver f.eks. 

ikke perfekt dansk i skrift og tale at gøre rent, 

være chauffør, betjene kassen i et supermarked, 

arbejde på et lager eller udføre tastearbejde.

Du skal ikke finde dig i chikane
dårlige vittigheder og krænkende 

bemærkninger om din hudfarve, din 

oprindelse eller religion skal du ikke finde 

dig i. du skal sige fra, og hvis det ikke 

hjælper, så bed din arbejdsgiver om at 

gribe ind. det har arbejdsgiveren pligt til.

Gør noget ved det, hvis du føler dig 
diskrimineret eller forskelsbehandlet
hvis du mener, at du bliver diskrimineret 

eller forskelsbehandlet på dit job, skal 

du gøre opmærksom på det. hvis din 

arbejdsgiver ikke lytter til dig, så kontakt 

din tillidsrepræsentant/fagforening for 

at få hjælp til at klage. hvis du ikke er 

medlem af en fagforening, skal du selv 

klage til ligebehandlingsnævnet. 

der er kun afgjort meget få sager om 

etnisk oprindelse af nævnet og ved 

domstolene, og derfor er det svært at 

sige præcis, hvordan loven skal tolkes. 

jo flere sager, der bliver rejst, jo mere 

klar bliver loven. derfor er det vigtigt, 

at du kontakter f.eks. din fagforening, 

hvis du føler dig diskrimineret eller 

forskelsbehandlet. de kan rejse sagen ved 

ligebehandlingsnævnet og domstolene og 

dermed sørge for, at loven bliver mere klar, 

og at det bliver lettere for andre i samme 

situation hurtigt at få hjælp.

U

du kan læse mere om dine rettigheder, 

hvad du kan gøre, og hvor du kan få 

hjælp, hvis du føler dig diskrimineret 

eller forskelsbehandlet på jobbet på 

www.hk.dk/forskelsbehandling

Hvad står der i loven?
dine rettigheder står 

i den lov, som hedder 

”lov om forbud mod 

forskelsbehandling på 

arbejdsmarkedet”. der 

står blandt andet:

§ 1
Ved forskelsbehandling 

forstås i denne lov en-

hver direkte eller indirek-

te forskelsbehandling på 

grund af race, hudfarve, 

religion eller tro, politisk 

anskuelse, seksuel orien-

tering, alder, handicap 

eller national, social eller 

etnisk oprindelse.

§ 2 
en arbejdsgiver må ikke 

forskelsbehandle løn-

modtagere eller ansøgere 

til ledige stillinger ved 

ansættelse, afskedigelse, 

forflyttelse, forfremmelse 

eller med hensyn til løn- 

og arbejdsvilkår.


