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Høringssvar vedr. Forslag til lov om Klagenævnet for Ligebehandling 
 
 
Indledningsvist skal bemærkes, at Landsforeningen for bøsser og lesbiske finder det stærkt 
kritisabelt, at foreningen ikke er med på høringslisten.  
 
 
 
Landsforeningen for bøsser og lesbiske hilser det velkomment, at regeringen vil fremsætte 
forslag om oprettelse af et klagenævn, som omfatter alle beskyttelseskategorier, herunder 
seksuel orientering. Det er netop foreningens opfattelse, at der bør eksistere en 
klageadgang, og at den bedst organiseres som en fælles enhed på tværs af alle områder. 
Dette er den mest hensigtsmæssige måde at sikre, at alle områder bliver varetaget. 
 
Landsforeningen havde ved et seminar i 2006 besøg af den svenske homoombudsmand, 
som blandt andet redegjorde for, at man nu i Sverige var ved at slå de forskellige adskilte 
klageorganer sammen til et fælles organ, idet man var nået frem til, at det ville være en 
bedre organisering. 
 
 
Landsforeningen imidlertid også nogle opmærksomhedspunkter: 
 
Landsforeningen finder det ikke fuldt tilfredsstillende, at Nævnet alene forholder sig til 
nugældende lovgivning. Derimod burde oprettelsen af Nævnet ledsages af indførelsen af et 
generelt forbud mod forskelsbehandling. 
 
Landsforeningen finder det ikke tilfredsstillende, at Nævnet ikke kan tages sager op af egen 
drift. Foreningen kender eksempler på, at personer er blevet diskrimineret men ikke har 
personligt overskud til at føre en sag, selvom der foreligger dokumentation. I visse af disse 
situationer kunne det være relevant at starte en generel sag på basis af den foreliggende 
dokumentation. 
 
Det er Landsforeningens opfattelse, at der bør være et lægt element i Nævnet. I forslaget 
ser det ud til, at kun jurister kan komme i betragtning. På et så komplekst område som 
dette, finder foreningen det væsentligt, at der områdespecifik viden tilgængelig i Nævnet. 
Dette bør tilstræbes på den ene eller den anden måde. 
 
Rollerne i nævnet bør omtales kønsneutralt, f.eks. som forperson eller formand/-kvinde. 
 
Foreningen finder ikke, at to årsværk kan være tilstrækkeligt til varetage opgaven. 
 
Landsforeningen er bekendt med, at Institut for Menneskerettigheder i forbindelse med 
lovforslaget udarbejder en udredning om klagemuligheder. Landsforeningen har deltaget i 
rundbordsmøde på Instituttet om klageadgange, og resultatet af drøftelserne herfra indgår i 
udredningen. Landsforeningen skal på den baggrund henvise til den kommende udredning. 
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