Instruktioner till övning: Diskriminering

Övningens syfte:
Att öka förståelsen för hur diskriminering påverkar individen genom att få inblick i ett
diskrimineringsärende. Övningen också kännedom om hur diskrimineringslagen
används i praktiken.
Utförande:
Eleven behöver tillgång till dator med internetuppkoppling.
Eleven väljer efter intresse ett ärende på Diskrimineringsombudsmannens (DO: s)
hemsida, www.do.se
Med hjälp av sökfunktionen: "Förlikningar och domstolsärenden"
http://www.do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/
Hur sökfunktionen fungerar beskriv mer ingående längre ner i detta dokument.
Övningen lämpar sig väl som en skriftlig uppgift och kan med fördel redovisas
muntligt så att eleverna i klassen får chansen att jämföra sina olika fall.

Faktabakgrund
Vad 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.
Vad är diskrimineringslagen? (repetition)
Diskrimineringslagen skyddar mot diskriminering på arbetet, i skolan, på högskolan, i
affären och när du köper eller hyr bostad. Skyddet gäller också inom en rad andra
viktiga samhällsområden, till exempel hälso- och sjukvård, socialtjänst och
socialförsäkringssystemet.
Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med:
 kön


könsidentitet eller könsuttryck



etnisk tillhörighet



religion eller annan trosuppfattning



funktionsnedsättning



sexuell läggning



ålder

Det går att anmäla till DO om man anser att man själv eller
någon annan har blivit diskriminerad eller missgynnad.
I denhär övningen ska ni fördjupa er i hur ett diskrimineringsärende kan se ut.

Förberedelser:
Innan eleverna får övningen bör du själv besöker sidan:
http://www.do.se/sv/Om-DO/Forlikningar-domstolsarenden/
Testa att genomföra några sökningar och se efter vilken typ av information som finns
tillgänglig.
Förlikningar och domstolsärenden:

www.do.se → "Om DO"→ Vänsterspalten: "Förlikningar och domstolsärenden"
Sökfunktion: Typ: Alla Diskrimineringsgrund: ex: Religion eller annan trosuppfattning Område: ex:
Arbetsliv
Resultat: Ex: Motell i Linköping: ANM 2009/1300 En kortfattad beskrivning samt bakgrund går att

läsa men även stämningsansökningar och domar i pdf. Hur mycket material som finns att
tillgå varierar.

Fördjupning:
Tips: Kopiera ärendets nummer och sök i hemsidans sökfält, då hittar jag även ett
pressmeddelande som handlar om det aktuella fallet.
http://www.do.se/sv/Press/Pressmeddelanden-och-aktuellt/2010/Kvinna-nekades-anstallningpa-grund-av-makens-religion/

Gör gärna en sökning i andra kanaler: Kanske kan ni hitta intervjuer med de berörda?
http://www.hotellrevyn.se/do-stammer-motell-for-krankande-fragor#.U1pztlfImFg

Viktig information: Om du tar kontakt med en lokal anti-diskrimineringsbyrå, så
som Byrån mot diskriminering i Östergötland, så offentliggörs inte ditt ärende.
Byråerna arbetar under tystnadslöfte och omfattas inte av offentlighetsprincipen.
Anmälningar som inkommer till DO omfattas av offentlighetsprincipen och finns
därför tillgängliga på deras hemsida om inte särkskilt sekretessbehov funnits.

