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YDERLIGERE OPLYSNINGER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER OG 

BESKYTTELSESMEKANISMER 
 
Da vi ikke har bemyndigelse til at behandle din personlige klage, oplyser vi dig i det 
følgende om andre organer, som måske kan hjælpe dig, eller om procedurer, du måske 
kan benytte. 
 
Ud over nedenstående liste over organer kan du også søge på Europa-Kommissionens 
websteder, hvor du finder specifik information om EU's antidiskriminationslovgivning: 
 

 "Hvad du bør vide om antidiskriminationslovgivning: ofte stillede spørgsmål": 
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=1713&langId=en (engelsk) 
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=1713&langId=fr (fransk) 
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=1713&langId=de (tysk) 

 

 "Hvad du kan gøre, hvis du har været udsat for forskelsbehandling: vejledning for 
ofre for diskrimination":  
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=1712&langId=en (engelsk) 
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=1712&langId=fr (fransk) 
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=1712&langId=de (tysk) 

 
Du kan få svar på mere generelle spørgsmål om EU hos Europe Direct, som du gratis kan 
ringe til fra hele EU på tlf. 00 800 6 7 8 9 10 11, eller ved at gå ind på webstedet: 
http://europa.eu/europedirect/. 
  

NATIONALE PROCEDURER FOR BEHANDLING AF KLAGER  
 
Hvis det er muligt, skal du altid indlede din klagesag på nationalt plan. Din medlemsstat 
har oprettet nedenstående organ(er), der har specialiseret sig i at oplyse om 
ikkediskrimination og/eller grundlæggende rettigheder. Det eller de pågældende 
organer kan være bemyndiget til at træffe afgørelse om klager, men du bør forhøre dig, 
inden du indgiver den.  
 

THE DANISH INSTITUTE FOR HUMAN RIGHTS  
(INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER)  
Wilders Plads 8K  
1403 København K  
Tel: (+45) 32 69 88 88  
Fax: (+45) 32 69 88 00  
E-mail: info@humanrights.dk  
Website: www.humanrights.dk (English), www.menneskeret.dk (Danish) 
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http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=1713&langId=fr
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=1713&langId=de
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=1712&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=1712&langId=fr
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=1712&langId=de
http://europa.eu/europedirect/
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http://www.humanrights.dk/
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DANISH COUNCIL FOR CHILDREN’S RIGHTS/BØRNERÅDET 
Vesterbrogade 35 
1620 København V 
Tel: + 45 33 78 3300  
Fax: +45 33 78 3301  
Email: brd@brd.dk 
Website: www.boerneraadet.dk 

Der findes sikkert også andre nationale sammenslutninger eller organer, som kan tilbyde 
dig yderligere støtte og oplysning om, hvordan man klager. Du bør kunne finde 
information om disse i din medlemsstat. Du skal vide, at f.eks. følgende elementer kan 
være tilgængelige for dig: 

 lokale eller juridiske rådgivningskontorer, der hjælper personer, hvis rettigheder 
er blevet overtrådt, med at få adgang til retssystemet 

 fagforeninger eller faglige sammenslutninger, der repræsenterer deres 
medlemmers interesser og beskytter deres velfærd 

 fortrolige telefonhjælpetjenester, der rådgiver enkeltpersoner om, hvad de skal 
gøre 

 ikkestatslige organisationer (ngo'er), der informerer og yder støtte i retssager 
eller klagesager på vegne af personer, der hævder, at deres rettigheder er 
overtrådt. 

IKKESTATSLIGE ORGANISATIONER 
 
Der findes mange ngo'er på nationalt og europæisk plan. Selv om de fleste ngo'er ikke 
direkte behandler personlige klager, er de en værdifuld kilde til oplysning og kontakter 
for personer, der er udsat for diskrimination af forskellige grunde, eller som hævder, at 
deres grundlæggende rettigheder er overtrådt. Hvis du leder efter en ngo, der er aktiv 
inden for det område, der er relevant for dig, vil du have et godt udgangspunkt i 
Kommissionens Sociale Platform (Platform of European Social NGOs). Den Sociale 
Platform repræsenterer ngo'er fra en bred vifte af sociale områder på lokalt, regionalt, 
nationalt og europæisk plan. Nedenfor finder du eksempler på ngo'er, der beskæftiger 
sig med forskellige typer diskrimination:  

 

 Spørgsmål vedrørende aldersdiskrimination varetages af Den Europæiske 
Platform for Ældre AGE (European Older People's Platform) – http://www.age-
platform.org/ 

 

 Fordomme med hensyn til seksuel orientering er en sag for den europæiske 
afdeling af den internationale sammenslutning af organisationer for bøsser og 
lesbiske ILGA Europe (International Lesbian and Gay Association) – 
http://www.ilga-europe.org/  

 

mailto:brd@brd.dk
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 Det Europæiske Netværk mod Racisme ENAR (European Network Against 
Racism) beskæftiger sig med racisme og fremmedhad – http://www.enar-
eu.org/ 

 

 Det Europæiske Handicapforum EDF (European Disability Forum) fremmer 
handicappedes rettigheder – http://www.edf-feph.org/ 

 

 Europæisk Kvindeforum beskæftiger sig med forskelsbehandling af kvinder – 
http://www.womenlobby.org/.  

 
Ud over ovennævnte ngo'er rummer Den Sociale Platform også ngo'er, der dækker 
andre temaer såsom børns rettigheder og adgang til sundhedsydelser og uddannelse. På 
webstedet finder du en liste over ngo'erne og de emner, de beskæftiger sig med: 
http://www.socialplatform.org/. Hvis du finder en ngo, der er relevant for din klage, kan 
du muligvis på ngo'ens websted få oplyst, hvor du finder den nationale afdeling i din 
medlemsstat.  

 
KLAGEPROCEDURER I EU 

 
Hvis du mener, dine rettigheder er blevet overtrådt af en medlemsstat eller en EU-
institution, kan du kontakte følgende organer. Bemærk, at disse websteder som 
udgangspunkt er på engelsk, men der er normalt mulighed for at skifte til et andet 
sprog:  
 

 Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender: 
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=49.  
 
EU-borgere og personer, der er bosiddende i en EU-medlemsstat, har ret til at 
henvende sig her. Det kan være med en klage, der vedrører et emne af EU-interesse, 
eller som falder ind under EU's ansvarsområde.  
 

 Europa-Parlamentets Ombudsmand: 
http://www.ombudsman.europa.eu/atyourservice/ataglance.faces. 
 
EU-borgere og personer, der er bosiddende i en EU-medlemsstat, har ret til at 
henvende sig her. Det kan være med en klage over et EU-organs ringe eller 
forsømmelige forvaltning.  
 

 Europa-Kommissionen: 
http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_forms_en.htm.  
 
Her har enhver ret til at henvende sig, hvis vedkommende ønsker at klage til 
Kommissionen over en medlemsstats manglende overholdelse af EU-lovgivningen.  

http://www.edf-feph.org/
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EUROPÆISKE OG INTERNATIONALE MENNESKERETTIGHEDSORGANISATIONER 

 
Du kan også gå ind på Europarådets websted eller FN's websted. Nogle af nedenstående 
organer har bemyndigelse til at behandle klagesager, mens andre måske kan tilbyde 
information. Du finder flere oplysninger ved at klikke dig ind på webstederne. Bemærk 
dog, at nogle af disse organer vil kræve visse forudsætninger opfyldt, før de kan 
behandle din klage, navnlig Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og FN's 
traktatorganer. Den vigtigste forudsætning er, at du skal have forsøgt at få din klage 
behandlet gennem de procedurer, der findes på nationalt plan (også kaldet at 
"udtømme" dine "lokale retsmidler"). 
 
Europarådets organer  
 
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol: 
 
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=press/factsheets&c (engelsk) 
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=press/factsheets&c&c=fra (fransk)  
 
Den Europæiske Socialpagt og Europarådets Udvalg om Sociale Anliggender: 
 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/default_EN.asp (engelsk) 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/default_FR.asp (fransk) 
 
Europarådets Menneskerettighedskommissær:  
 
http://www.coe.int/t/commissioner/ (engelsk) 
http://www.coe.int/t/commissioner/default_FR.asp (fransk) 
 
Rammekonventionen om Beskyttelse af Nationale Mindretal og Det Rådgivende Udvalg:  
 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/default_en.asp (engelsk) 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/default_FR.asp (fransk) 
  
Den Europæiske Konvention til Forebyggelse af Tortur:  
 
http://www.cpt.coe.int/en/default.htm (engelsk) 
http://www.cpt.coe.int/fr/default.htm (fransk) 
http://www.cpt.coe.int/en/other-languages.htm (andre sprog) 
 
FN og internationale traktatorganer på menneskerettighedsområdet  
 
De Forenede Nationer har to forskellige procedurer for klager. FN's 
Menneskerettighedsråd (som erstattede FN's Menneskerettighedskommission i 2006) 
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har særlige procedurer, der giver enkeltpersoner adgang til at klage til en uafhængig 
ekspert, som har mandat på et relevant område eller med hensyn til en bestemt stat. De 
særlige procedurer er tilgængelige for enkeltpersoner overalt i verden vedrørende 
enhver stat, så længe klagen falder ind under det givne mandat. Her finder du oplysning 
om, hvordan du får adgang:  
 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/communications.htm (engelsk) 
http://www2.ohchr.org/french/bodies/chr/special/index.htm (fransk) 
 
Ud over de særlige procedurer er en stat, som har tiltrådt en given FN-traktat om 
menneskerettigheder, underlagt tilsyn fra det relevante tilsynsorgan. Flere traktater 
giver mulighed for at indgive en personlig klage, såfremt staten på forhånd har givet 
tilladelse hertil. Oplysning om, hvordan man klager til traktatorganer, findes her:  
 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/petitions/index.htm.  
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