Overblik over muligheder for at handle på diskrimination
Instans

Hvem kan klage el. få rådgivning/mægling?

Kontakt

Klager: Den kommunale
klageinstans mod
mobning

Mobning markerer et fællesskab, hvor nogle
anerkendes som værdige medlemmer mens andre
ikke anerkendes, og derfor udstødes som uværdige
medlemmer af fællesskabet.

Den kommunale Klageinstans
for mobning kan kontaktes på
tlf. 40 20 25 85, hverdage
mellem kl. 10 og 12.

Elever (el. forældre) kan klage til den kommunale
klageinstans hvis de oplever at en skole eller
ungdomsuddannelse ikke gør nok for at forhindre
mobning generelt, eller hvis der er brug for hjælp til,
at standse konkrete mobbesituationer på skolen.

Klager og rådgivning: Den
nationale klageinstans
mod mobning

Instansen tager sig af alle former for mobning,
herunder mobning som er baseret på intolerance og
fordomme.
Den 1. august 2017 er det også blevet muligt for
elever på skoler og ungdomsuddannelser (samt
forældre) at klage over mobning til en ny national
klageinstans mod mobning.

Den nationale klageinstans mod
mobning kan kontaktes alle
hverdage mellem 9-12 på tlf. 72
26 54 00 el. via mail til
klageinstans@dcum.dk

På klageinstansens hjemmeside findes også
redskaber til at håndtere mobning lokalt. Der er bl.a.
en skabelon til værdiregelsæt og anti-mobbestrategi
og gode råd til at håndtere mobning.

Rådgivning mv.: Institut
for
Menneskerettigheders
ligebehandlingsrådgivning

Alle som oplever at blive udsat for diskrimination på
grund af køn, race eller etnisk oprindelse kan få
rådgivning samt bistand til at gå videre med din sag.
Endelig kan Institut for Menneskerettigheder
indbringe sager af principiel karakter eller sager af
almindelig offentlig interesse for
Ligebehandlingsnævnet.

Tlf. 32 69 86 66 hver tirsdag og
torsdag mellem 10-12 og 13-15
eller via mail til
ligebehandling@humanrights.dk

Anmeldelse: Københavns
Politi

Du kan kontakte Københavns Politi, hvis du er blevet
udsat for diskrimination.

Tlf. 114 eller mail: kbh@politi.dk
- eller ved personligt fremmøde
i ekspeditionen på Københavns
Hovedbanegård (ved
Reventlowsgade). Personligt
fremmøde er muligt på
hverdage mellem 08.00-21.00
samt weekend og helligdage
mellem 10.00-17.00

Klager:
Ligebehandlingsnævnet

Det er altid muligt at sende en klage. Hvis nævnet
ikke kan behandle klagen, svarer sekretariatet som
udgangspunkt herpå.
Ligebehandlingsnævnet behandler klager over
forskelsbehandling på grund af køn, race og etnisk
oprindelse både inden for og uden for
arbejdsmarkedet.
Når det gælder alder, handicap, religion/tro, politisk
anskuelse, seksuel orientering eller national og social
oprindelse, kan nævnet kun behandle klager, der
vedrører forskelsbehandling inden for
arbejdsmarkedet.
Ligebehandlingsnævnet kan træffe afgørelse om, at
indklagede har overtrådt reglerne om ligebehandling
og nævnet kan i givet fald tilkende en godtgørelse.

Dialog og mægling:
Mæglings- og
klageinstitutionenen for
ansvarlig
virksomhedsadfærd (MKI)

MKI behandler klager over private og offentlige
virksomheder, myndigheder og organisationer,
herunder NGO’er
Alle som har oplevet et brud på menneskeretten mv.,
herunder retten til ikke-diskrimination, kan klage,
men en klage skal leve op til en række krav, for at
MKI kan tage den op til behandling.
Klagen skal være sagligt begrundet. Det betyder, at
klagen skal indeholde en beskrivelse af, hvad der er
sket og virksomhedens rolle i hændelsen.
Først vurderes det, om der er grundlag for at
afvise klagen. Dernæst opfordres parterne til at løse
sagen gennem dialog. Hvis ikke det er muligt
behandles klagen af institutionen.
Hvis klagen ikke afvises, afholder MKI inden for to
uger møder med henholdsvis klager og indklagede
med henblik på at informere om MKI, OECD´s
retningslinjer og rammerne for behandlingen af
klagen i institutionen.

Tlf. 33 41 12 00 (spørg efter
Ligebehandlingsnævnet) eller
via mail til ast@ast.dk (skriv
gerne att.
Ligebehandlingsnævnet i
emnefeltet).
Hvis du har et spørgsmål til
Ligebehandlingsnævnet, kan du
også benytte denne
webformular

