
DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNENS
ÅRSBERÄTTELSE 2016

TVÅ ÅR MED DEN NYA 
DISKRIMINERINGSLAGEN



Diskrimineringsombudsmannen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x x

Förord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x x

”Med funktionsnedsättning är jag en andra klassens 

medborgare” – funktionsnedsatta personers jämlika 

deltagande och ställning i Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x x

Diskrimineringsombudsmannens 

kundarbete 2016 i siffror. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x x

Främjande av likabehandling genom samarbete 

med intressentgrupper och påverkansarbete  . . . . . . . . . . . . . . . x x

Samarbetet med polisen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x x

Strävan efter att förhindra rasism mot 

asylsökande och minoritetsreligioner . . . . . . . . . . . . . . . .  x x 

Hatretorik och hatbrott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x x

Hatretorik och anonym rekrytering teman under 

det tyska antidiskrimineringsombudets besök . . . . . . . . . xx

Stöd för arbetet med samernas grundläggande 

och mänskliga rättigheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x x

Internationellt samarbete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x x 

Skapande av tolkningspraxis för diskrimineringslagen . . . . . . x x

Centrala anmärkningar i utlåtandena i rätten . . . . . . . . . . . . . x x

Utlåtande till diskriminerings- och 

jämställdhetsnämnden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x x

Diskrimineringsperspektiv på lagberedningen . . . . . . . . . . . . . . x x

Ändringar i utlänningslagstiftningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x x

Ändringar i äktenskapslagstiftningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x x

Främjande av likabehandling är en lagstadgad 

skyldighet för både myndigheter och privata aktörer  . . . . . . . . x x

Planeringshjälp för arbetsplatserna 

med hjälp av workshopar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x x

Likabehandlingsplanering är något nytt för företagen . . x x

Tips för likabehandlingsplaneringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x x

Så här utarbetar du en bra 

likabehandlingsplan för din skola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x x

Så här utarbetar du en bra 

likabehandlingsplan för din kommun . . . . . . . . . . . . . . . . . . x x

 Människohandel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x x

I fortsättningen övervägs avvisning av offer för 

människohandel till Italien noggrannare och fall för fall . . . . x x

Antalet offer för människohandel med 

nigeriansk bakgrund växer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x x

Endast en dryg fjärdedel av offren för 

människohandel får uppehållstillstånd i Finland . . . . . . . x x

Att avvisa offer för människohandel till 

Italien utsätter dem för fortsatt utnyttjande . . . . . . . . . . . . x x

Informationsresa pekade ut brister i 

informationsförmedlingen och tillgången till hjälp . . . . . x x

Övervakning av avvisningen Antalet 

avvisningar ökar – större behov av övervakning . . . . . . . . . . . . . x x

Starkare övervakning av 

verkställandet av avvisningar i Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x x  

Tusentals avvisningar – endast ett fåtal övervakas . . . . . . . . . x x

INNEHÅLLS-
FÖRTECKNING



DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNENS ÅRSBERÄTTELSE 2016 3

Diskrimineringsombudsmannen främjar likabehand-
ling och ingriper i diskriminering. Ombudsmannen är en 
självständig och oberoende myndighet. Diskriminerings-
ombudsmannen ingår i justitieministeriets förvaltnings-
område.

Du kan vända dig till diskrimineringsombudsmannen om 
du har utsatts för eller bevittnat diskriminering på grund 
av ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, överty-
gelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksam-
het, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsned-
sättning, sexuell läggning, eller någon annan orsak som 
gäller en personlig egenskap. Ombudsmannens uppgif-
ter omfattar också att främja förhållandena, rättigheter-
na och ställningen för grupper som löper risk att utsät-
tas för diskriminering. Ombudsmannen övervakar därtill 
avlägsnande av utlänningar ur landet och verkar som na-
tionell människohandelsrapportör.

I praktiken går diskrimineringsombudsmannens arbete 
ut på bland annat rådgivning, utredning av enskilda fall, 
förlikning, utbildning, informationsinsamling, påverkan 
av lagstiftningen och myndigheternas praxis och rätts-
hjälp. Ombudsmannens uppgifter och rättigheter har 
skrivits in i diskrimineringslagen och lagen om diskrimi-
neringsombudsmannen.

Diskrimineringsombudsmannens viktigaste verktyg är 
diskrimineringslagen, som reviderades 1.1.2015.

Fall av diskriminering med anknytning till kön, könsi-
dentitet eller könsuttryck behandlas av jämställdhets-
ombudsmannen.

KONTAKTUPPGIFTER
E-post (kundtjänst och registratorskontor): yvv@oikeus.fi
Personalens e-post: förnamn.efternamn@oikeus.fi

POSTADRESS:

Diskrimineringsombudsmannens byrå
PB 24
00023 Statsrådet

TELEFONNUMMER:

Kundtjänst: 0295 666 817 
(telefonjour vardagar 10–12)
Växel: 0295 666 800
Mediakontakter: 0295 666 813
Fax: 0295 666 829
Internet: www.syrjintä.fi
Twitter: @yhdenvertaisuus
Facebook: www.facebook.com/yhdenvertaisuus
Instagram: @yhdenvertaisuusvaltuutettu

DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN
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Mitt andra år som diskrimineringsombudsman har 
gått fort. Nyttjandet av de nya befogenheterna i arbe-
tet i praktiken, byråns olika team och sållning av kund-
fall samt ett nära samarbete med intresseorganisatio-
ner har utgjort en stadig grund för vårt arbete under 
år 2016. Under året har vi haft fokus på främjandet av 
rättigheterna hos personer med funktionsnedsättning, 
utbildning i och kommunikation kring likabehandlings-
planering speciellt inom skolsektorn och i arbetslivet, 
stärkande av vårt samarbete med myndigheter med an-
svar för arbetarskydd samt utvecklande av rapportering 
och annan praxis när det kommer till övervakning av 
avlägsnanden ur landet. I denna årsberättelse har vi i 
tillägg till dessa fokusområden lyft fram centrala frå-
geställningar som den nya likabehandlingslagstiftning-
en medfört.

Under förra året har kontakterna till diskriminerings-
ombudsmannen nästan fördubblats. Då våra personal-
resurser förblivit de samma kräver detta allt mer tydlig 
prioritering från vårt håll i ingripande i och behandling 
av sådana fall genom vilka vi kan uppnå nytta på flest 
möjliga plan för de personer som blivit föremål för el-
ler som löper risk att möta diskriminering.  På basis av 
våra kundkontakter och vår utredning om rättigheter-
na för personer med funktionsnedsättning kan man sä-
ga att vetskapen hur ombudsmannens kan arbeta mot 
diskriminering är knapphändig. Därmed krävs det aktiv 
synlighet av oss och vi måste också lyfta fram diskrimi-
neringsbegreppen på ett begripligt sätt, utan att skapa 
onödiga förhoppningar om vår förmåga att hjälpa i fall 
där det inte handlar om diskriminering.

Som ett resultat av diskrimineringslagen fick perso-
ner med funktionsnedsättning en ombudsman, till vil-
ken de kan klaga i fall av diskriminering. Personer med 
funktionsnedsättning möter mycket diskriminering och 
vi har lagt speciellt fokus på att utreda fall av diskrimi-
nering hos personer med funktionsnedsättning och hur 
man på bästa sätt ingriper i dessa fall och samtidigt lyf-
ter fram personernas rättigheter. Finland ratificerade år 
2016 FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning (CRPD). Konventinen stöder dis-
krimineringslagens målsättningar, den stärker också de 
rättigheter som personer med funktionsnedsättning har 
och lägger upp nya förpliktelser, uppfyllandet av vilka vi i 
vår tur strävar efter att följa med i vårt främjande arbete. 
Genom konventionen fick personer med funktionsned-
sättning också en till myndighet, Människorättscentret, 
som i sin tur följer med hur väl konventionen uppfylls. 
Jag tror att ett tätt samarbete med andra aktörer ger oss 
de bästa förutsättningarna att främja likabehandling för 
personer med funktionsnedsättning i Finland.
 
En två år gammal myndighet med utvidgade befogenhe-
ter och ett nytt namn måste jobba hårt för att göra sig 
själv och likabehandlingslagstiftningen känd. Under år 
2016 har vi satsat på påverkan via intressentgrupper. Vi 
blir ofta kontaktade i ärenden som påminner om varan-
dra. Genom att diskutera problemen direkt med t.ex. myn-
digheten eller aktören som erbjuder en tjänst som diskri-
minerat kan vi uppnå goda resultat. Bra exempel på detta 
är vårt samarbete med försäkringsbranschen och aktörer 
som ansvarar för kollektiv trafiken i förebyggande av ål-
dersdiskriminering och främjande av tillgänglighet.

Förord
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En stor förändring i den nya diskrimineringslagen var 
breddandet av skyldigheten att främja likabehandling. 
Under år 2016 har myndigheter, läroanstalter och sto-
ra företag jobbat hårt för att uppfylla skyldigheten innan 
årsskiftet. I denna årsberättelse berättar vi hur diskrimi-
neringsombudsmannen erbjöd stöd åt några företag i de-
ras planeringsfas, vi ger också tips på hur en likabehand-
lingsplan görs upp om din organisation ännu behöver hjälp.

I förarbetena för både utlänningslagen och diskrimine-
ringslagen har diskrimineringsombudsmannen precis 
som de befogenheter som utlännings- och minoritets-
ombudsmannen hade skyldighet att trygga utländska 
medborgares ställning. Då man ser på året i efterhand 
såg 2016 inte speciellt ljust ut i detta avseende. Reger-
ingens invandringspolitiska målprogram innehöll såväl 
förändringar i utlänningslagstiftning som åtstramning-
ar i dess verkställighet. Budskapet var en tydlig nega-
tiv inställning till asylansökningsprocesser och familje-
föreningar samt till garanterandet av en jämlik behand-

ling av dem som fått uppehållstillstånd. Diskriminerings-
ombudsmannen uttalade sig om ett flertal förändringar i 
lagstiftningen och motsatte sig till och med vissa av för-
ändringarna. Dessa beskrivs mera ingående i vår års-
berättelse. Ombudsmannen har speciellt tagit fasta på 
hur sårbarhet bedöms i enlighet med de internationella 
människorättsförpliktelser som binder Finland bl.a. när 
det kommer till personer som tillhör sexuella minorite-
ter och offer för människohandel. När det kommer till 
övervakningen av verkställigheten av avlägsnanden ur 
landet har ombudsmannen krävt bestående personalre-
surser för uppfyllandet av uppgiften som givits ombuds-
mannen i lag. Då antalet negativa asylbeslut och beslut 
att om avlägsnande ur landet ökar i antal är det viktigt 
att också avlägsnanden ur landet sker med respekt för 
mänskliga rättigheter. Oron för uppfyllandet av utländska 
personer rättigheter har ökat märkbart under det gång-
na året och därför har ombudsmannen tagit temat som 
ett av sina fokusområden för år 2017. 

Kirsi Pimiä
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”Jag hoppas att personer med funktionsnedsättning än-
nu under min livstid ska kunna leva jämlikt bland så kall-
ade vanliga människor. Det är ännu länge dit.” Så sam-
manfattade en av personerna med funktionsnedsättning 
som vi intervjuade sina känslor. År 2016 var funktions-
nedsättning den näst vanligaste diskrimineringsgrun-
den i fallen där diskrimineringsombudsmannen kontak-
tades (21 % av alla diskrimineringsanmälningar, n= 891). 
På basis av klagomålen som kom in och en utredning 
som gjordes 2016 kan man konstatera att det ännu är 
långt kvar innan personer med funktionsnedsättning har 
jämlikt deltagande och en jämlik ställning i det finländ-
ska samhället. Förändringen stöds av diskriminerings-
lagen och FN:s konvention om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning (CRPD), som äntligen ratific-
erades i Finland 2016. 

En av tyngdpunkterna för diskrimineringsombudsman-
nens verksamhet för 2016 var att främja rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning. I samband med 
detta genomförde ombudsmannen med stöd av uppfölj-
ningsgruppen för diskriminering en utredning om upp-
levelser av diskriminering hos personer med funktions-
nedsättning, i vilka vardagssituationer och i vilken grad 
personer med funktionsnedsättning upplever orättvisa 
och diskriminering i Finland. Man kunde även ha valt an-
dra livsområden; till exempel kom det också in många 
klagomål beträffande de upplevelser som personer med 
funktionsnedsättning haft inom social- och hälsovårds-
tjänster. Denna utredning riktar sig emellertid till dis-
krimineringsupplevelser bland personer med funktions-
nedsättning vad gäller utbud av varor och tjänster, ar-
betsliv och tillgång till elektroniska tjänster eftersom 
särskilt dessa områden har varit aktuella utmaningar i 

diskrimineringsombudsmannens arbete. Utöver diskri-
mineringsupplevelser bedömde man i utredningen i vil-
ken mån personer med funktionsnedsättning utnyttjar 
befintliga rättsskyddsorgan. Av resultaten framgår att 
personer med funktionsnedsättning i stor utsträckning 
utsätts för diskriminering inom de områden i livet som 
utredningen omfattar, men att de ändå inte aktivt utnytt-
jar de rättsskyddsmedel som erbjuds. 

Enligt utredningen känner personer med funktionsned-
sättning ganska dåligt till rättsskyddsmedlen med låg 
tröskel, till exempel diskrimineringsombudsmannen och 
diskriminerings- och jämställdhetsnämnden. Många re-
spondenter anser själva att de vet vad diskriminering 
innebär, men betydligt färre upplever sig känna till vilka 
rättigheter de har om de utsätts för diskriminering el-
ler trakasserier. Det finns ett särskilt stort behov av att 
förbättra medvetenheten om vilka rättsskyddsorgan som 
finns bland personer med funktionsnedsättning. En aktiv 
förbättring av medvetenheten om rättigheter bör utgöra 
åtgärdernas spets. Under det gångna året har ombuds-
mannens byrå träffat handikapporganisationer och del-
tagit i åtskilliga evenemang som behandlar rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning för att öka med-
vetenheten om rättigheterna. Likaså har vi påverkat både 
myndigheters och privata varu- och tjänsteleverantörers 
verksamhet för att utveckla deras praxis så att den bätt-
re tar personer med funktionsnedsättning i beaktande. 

Utredningen hjälper oss att sätta upp mål och rikta vå-
ra åtgärder för att bättre främja likabehandling för per-
soner med funktionsnedsättning. För att etablera utred-
ningens resultat i praktiken kommer främjandet av rät-
tigheter för personer med funktionsnedsättning att fort-

”Med funktionsnedsättning är jag en andra klassens medborgare”

− FUNKTIONSNEDSATTA PERSONERS JÄMLIKA 
DELTAGANDE OCH STÄLLNING I FINLAND 
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”Min åsikt är att arbete 
åtminstone för människor i 
arbetsför ålder är ett viktigt sätt 
att höra någonstans och bygga 
sin egen identitet. ”

Övriga offentliga tjänster

Privata tjänster

Social- och hälsovårdstjänster
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sättningsvis vara ett av tyngdpunktsområdena för 2017. 
Syftet är att fortsättningsvis stärka samarbetet med han-
dikapporganisationer samt att sprida och få mer infor-
mation om rättigheter för personer med funktionsned-
sättning i sektionen för handikappärenden som grundats 
inom delegationen för likabehandlingsärenden. Medve-
tenhet om de egna rättigheterna är en av grundpelarna i 
ingripandet i diskrimineringsärenden.

Varför är det så svårt att förverkliga samhällelig delak-
tighet och likabehandling för personer med funktions-
nedsättning? När man granskar resultaten från handi-
kapputredningen på avstånd för att hitta svaret framhävs 
det rådande attitydklimatet som en stark kandidat. Ut-
redningen bekräftade det attitydproblem som vi redan ti-
digare stött på i vårt arbete. Man kan säga att rättighe-
terna för personer med funktionsnedsättning i Finland i 

princip är goda, men problemet är hur dessa rättighe-
ter tillämpas i vardagen. Tyvärr finns det fortfarande fle-
ra aktörer i vårt samhälle som behöver upplysas för att 
de ska förstå att personer med funktionsnedsättning har 
samma rättigheter att gå i skola, arbeta och använda all-
mänt tillgängliga tjänster som alla andra. Utan en be-
tydande attitydförändring blir personer med funktions-
nedsättning inte till fullo och på ett jämlikt sätt delak-
tiga i det finländska samhället. I vissa fall och hos vissa 
människor handlar det om medvetna och avsiktliga ne-
gativa attityder, medan det i andra fall är fråga om brist 
på kunskap och förståelse. I det senare fallet kommer 
förändringen i gång genom att sprida information, hand-
ledning och utbildning. För de förra förutsätter föränd-
ringen att man aktivt använder rättsskyddsmedel samt 
varnande, effektiva och förebyggande följder om rättig-
heterna kränks.

Bra eller 
mycket bra

Neutralt

Dåligt eller 
mycket dåligt

34,5 %

14,1 %

51,4 %

RESPONDENTERNAS SYNPUNKTER OM ATTITYDKLIMATET GENTEMOT 
PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING I FINLAND (%) (N=426)
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”Det talas inte om att det finns personer med funktions-
nedsättning som faktiskt skulle kunna utföra vilket som 
helst arbete inom datateknik eller försäljning. Det är ett 
problem i medierna och kanske också på en allmännare 
nivå i samhället att personer med funktionsnedsättning 
alltför snävt ses som personer med en viss typ av funk-
tionsnedsättning.”

Den förnyade diskrimineringslagen som trädde i kraft 
2015 spelar en viktig roll i att öka likabehandlingen för 
personer med funktionsnedsättning i vårt samhälle. I dis-
krimineringslagen förbjuds direkt och indirekt diskrimi-
nering på grund av funktionsnedsättning. I lagen stadgas 
också att myndigheter, utbildningsanordnare, arbetsgiva-
re och de som tillhandahåller varor eller tjänster är skyl-
diga att göra rimliga anpassningar. Anpassningarna be-
hövs för att göra det möjligt för personer med funktions-
nedsättning att på lika villkor som andra uträtta ärenden 
hos myndigheter och få utbildning och arbete samt varor 
och tjänster som tillhandahålls allmänheten och att kla-
ra av sina arbetsuppgifter och avancera i arbetet. Rimli-
ga anpassningar kan se ut på mycket olika sätt. Att ge-
nomföra dessa anpassningar beror alltid på personens 
behov, situationen i fråga samt förhållandena som gäller 
situationen. Vägran att göra rimliga anpassningar är dis-
kriminering. Diskrimineringslagen har endast tillämpats 
av domstolar under en mycket kort tid. Det behövs dom-

stolsbeslut om hur lagens bestämmelser ska tolkas, och 
i synnerhet om gränserna för direkt och indirekt diskrimi-
nering samt underlåtenhet att göra rimliga anpassning-
ar ur synvinkeln för personer med funktionsnedsättning. 
Därför är det önskvärt att man ska våga söka rättsskydd 
och ersättning för diskriminering från både rättsskydds-
medel med låg tröskel och från domstolar. Under 2016 
förde ombudsmannen ett fall av misstänkt diskriminering 
på grund av underlåtenhet att göra rimliga anpassningar 
till diskriminerings- och jämställdhetsnämnden.

För närvarande är personer med funktionsnedsättning i 
en föränderlig miljö och i ett föränderligt samhälle i en 
sådan situation att de är medvetna om att de har rät-
tigheter. För en stor del av dessa personer är det dock 
oklart vad dessa rättigheter innebär eller möjliggör och 
hur de borde utnyttjas. Upplevelserna av diskriminering 
hos personerna som deltog i vår utredning berättade om 
utanförskap och att det inte alls är en självklarhet att ta 
till rättsskyddsmedel i diskrimineringsärenden. Det ver-
kar som om man vad gäller utbud av varor och tjänster, 
arbetsliv och elektroniska tjänster inte ser något behov 
av att vidta åtgärder riktade till personer med funktions-
nedsättning i syfte att förbättra likabehandlingen och de-
ras möjligheter till delaktighet, utan det verkar som om 
det anses tillräckligt att det stödnätverk som välfärdssta-
ten tillhandahåller tar hand om dem.  

”Man har samma uppfattning som 
under andra världskriget om att man 
ska hjälpa och dalta med personer med 
funktionsnedsättning. Systemet sporrar 
till att man åtminstone inte ska arbeta, 
och om man arbetar så gör man det inom 
handikapporganisationer.”
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”Min åsikt är att arbete åtminstone för människor i ar-
betsför ålder är ett viktigt sätt att höra någonstans och 
bygga sin egen identitet. ”

”Man har samma uppfattning som under andra världs-
kriget om att man ska hjälpa och dalta med personer 
med funktionsnedsättning. Systemet sporrar till att man 
åtminstone inte ska arbeta, och om man arbetar så gör 
man det inom handikapporganisationer.”

I ljuset av resultaten av utredningen framgår det tydligt 
att det i Finland ännu krävs mycket arbete för att förbätt-
ra situationen för personer med funktionsnedsättning på 
arbetsmarknaden. En överlägsen majoritet av responden-
terna uppgav att de är pensionärer. Andelen pensionärer 
ökar naturligtvis med åldern, men andelen är stor i alla ål-
dersgrupper. Resultaten av utredningen visar att respon-
denterna deltar i arbetslivet i betydligt lägre grad än ma-
joritetsbefolkningen även om det inte förekommer några 
betydande skillnader i utbildningsnivån. Man kan inte sä-
ga att det finns ett kausalförhållande mellan fenomenen, 
men omständigheterna väcker den stora frågan om hur 
villiga och beredda arbetsgivare är att anställa personer 
med funktionsnedsättning. Respondenterna har en klar 
synpunkt gällande funktionsnedsättningens inverkan vid 
rekrytering – en funktionsnedsättning försätter arbetssö-
kande i en sämre ställning i förhållande till andra sökan-
de även om båda har samma färdigheter och kompetens. 
Diskrimineringsombudsmannen uppmuntrar myndighe-
ter och arbetsgivare att söka nya modeller och metoder 
för att allt mer få personer med funktionsnedsättning med 
i arbetslivet. Möjligheten att arbeta stärker allas självför-
troende, självständighet och livskvalitet.

Man har tidigare inte utrett vilka upplevelser personer 
med funktionsnedsättning har av elektroniska tjäns-
ters tillgänglighet även om ämnet har diskuterats redan 
under en längre tid. I diskrimineringsombudsmannens 
arbete har elektroniska tjänster varit aktuella i form 

av klagomål som bland annat berört tjänster som krä-
ver stark autentisering. Problemet har i regel varit att 
den kund med funktionsnedsättning som lämnat in kla-
gomålet inte har eller har beviljats nätbankskoder. För 
personer med funktionsnedsättning är användningen av 
elektroniska tjänster inte entydig. Av utredningen fram-
går att personer med funktionsnedsättning på grund av 
sin skada har svårt att hitta den information de behöver, 
skaffa varor och tjänster samt sköta ärenden på web-
ben. Observationen gäller i samma utsträckning att hit-
ta den information man behöver, skaffa varor och tjäns-
ter samt sköta ärenden på webben. Även i arbetslivet är 
det i många fall väsentligt att arbeta i en digital verksam-
hetsmiljö.

Problemen med webbtjänster beror ofta på att de hin-
drar användning av hjälpmedel anpassade skärmar, och 
därmed inte svarar på de servicebehov som personer 
med funktionsnedsättning har. Detta tyder på att elektro-
niska tjänster planeras och genomförs utan att man fun-
derat på vilka behov personer med funktionsnedsättning 
har, än mindre utreder vilken erfarenhet de har av dy-
lik användning. Sättet att genomföra elektroniska tjäns-
ter diskriminerar alltför ofta personer med funktions-
nedsättning. Dessutom kan övergången till elektroniska 
tjänster skapa problem även i fråga om sådana tjänster 
som tidigare inte medfört problem.

Det satsas stort på digitala tjänster såväl inom den pri-
vata sektorn som inom statsförvaltningen. Elektroniska 
tjänster erbjuder nya möjligheter även för personer med 
funktionsnedsättning och underlättar vardagen. EU:s till-
gänglighetsdirektiv (Europaparlamentets och rådets di-
rektiv (2016/2102) om tillgänglighet avseende offentli-
ga myndigheters webbplatser och mobila applikationer) 
tvingar den offentliga sektorn att i fortsättningen funde-
ra närmare på genomförandesätt. Det viktigaste är att 
personer med funktionsnedsättning görs delaktiga i pro-
cessen att planera och genomföra elektroniska tjänster. 
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”Det talas inte om att det finns personer 
med funktionsnedsättning som faktiskt 
skulle kunna utföra vilket som helst arbe-
te inom datateknik eller försäljning. Det är 
ett problem i medierna och kanske också 
på en allmännare nivå i samhället att per-
soner med funktionsnedsättning alltför 
snävt ses som personer med en viss typ 
av funktionsnedsättning.”
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Statistiken för två år visar att antalet kontakter inte endast 
ökade under det första året efter att ombudsmannens verk-
samhetsområde utvidgades. Det stigande antalet kontak-
ter visar att diskrimineringsombudsmannen blivit mer väl-
känd. Det är ändå tydligt att det är svårt att nå vissa grup-
per som är i särskilt sårbar ställning. Detta kan ses bl.a. i 
resultaten från diskrimineringsombudsmannens handikap-
putredning, enligt vilka få personer med funktionsnedsätt-
ning känner till diskrimineringsombudsmannen. Ett av dis-
krimineringsombudsmannens viktiga tyngdpunktsområden 
för 2017 är därför att göra verksamheten mer synlig och att 
sänka tröskeln för att ta kontakt.
  
Under 2016 behandlades 1 189 kontakter i diskriminerings-
ombudsmannens kundtjänst, varav största delen (891) be-
rörde misstankar om diskriminering. Kundtjänsten be-
handlade alltså 80 % fler kontakter än 2015. 
 
Största delen av misstankarna om diskriminering rikta-
des till myndigheter, men även privata aktörer, till exempel 
tjänsteleverantörer, angavs allt oftare som diskrimineran-
de part. Under 2016 angavs en privat aktör som motpart i 
318 fall av misstänkt diskriminering. Antalet kontakter som 
berörde kommunens verksamhet var 223, och 126 kontak-
ter berörde statens verksamhet. 

Av kontakterna 2016 berörde 116 social- och hälsovårds-
tjänster. 91 kontakter berörde boende, 84 gällde utbildning 

och undervisning och 144 berörde arbetsliv. I kontakter 
som gällde boende kunde man tydligt urskilja utmaningar-
na för asylsökande som beviljats uppehållstillstånd att hit-
ta ett eget hem, och ursprung var den vanligaste diskrimi-
neringsgrunden i fall som berörde boende. 
 
Kontakter om diskriminering beträffande personer med 
funktionsnedsättning har nästan fördubblats jämfört med 
2015. Den vanligaste diskrimineringsgrunden är ursprung, 
som bevarats på nästan samma nivå (203 år 2015 och 212 
år 2016) under de två senaste åren. Fastän man vet att sex-
uella minoriteter möter betydlig diskriminering i Finland 
kontaktas byrån dock sällan i dessa fall. År 2016 kom det 
27 kontakter. Det finns sannolikt flera orsaker till detta. 
Många vet inte ännu att ombudsmannens befogenhet ut-
vidgats så att den nu även omfattar sexuell läggning. Vil-
jan att berätta om diskriminering minskas dessutom av ett 
bristande förtroende för myndigheter, att man vant sig vid 
diskriminering, samt en rädsla för ytterligare diskrimine-
ring eller för att ens identitet ska avslöjas. Ungdomar tar 
inte heller kontakt med diskrimineringsombudsmannen. 
Däremot var ett barn kund i 42 av fallen. Dessa fall berör 
ofta utbildning. 

Asylsökande och livet i flyktingförläggningar visade sig i 
årets kontakter, och bland annat av denna orsak har dis-
kriminering på grund av nationalitet ökat i kontakterna till 
diskrimineringsombudsmannen. 

DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNENS 
KUNDARBETE 2016 I SIFFROR 
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Statistiken som gäller 
diskrimineringsombudsmannen 
baserar sig på kontaktregistret 
som används i kundarbetet. Det är 
möjligt att ta kontakt med blanketten 
för klagomål på webbsidorna, via 
telefonjouren (mån–fre kl. 10–12), 
per e-post eller per brev. Kundfall 
behandlas enligt livsområde.  

!
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*Ingen statistik fördes över dessa 2015. Annan omständighet som gäller 
personen kan till exempel betyda fängelsestraff, bostadsort, utbildningsnivå 
eller betalningsstörning.
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Runt trettio tal större evenemang, fyrtio utbildningseve-
nemang, över hundra möten, deltagande i mässor, eg-
na seminarier, tiotals skriftliga utlåtanden för lagbered-
ning, information om verksamheten i olika kanaler: dis-
krimineringsombudsmannens arbete för att främja lika-
behandling är ingen liten uppgift. Kundarbetet tar upp 
största delen av experternas arbetstid, men det utgör 
endast en liten del av diskrimineringsombudsmannens 
verksamhet. Att öka medvetenheten om likabehandling, 
utbildning, möten med intressentgrupper och att lyf-
ta fram byråns sakkunskap till exempel i samband med 
lagberedning utgör en helhet som främjar likabehand-
ling steg för steg, och som åstadkommer en förändring 
mot det bättre vad gäller både lagstiftning, strukturer 
och enskilda personers liv.

Under 2016 träffade diskrimineringsombudsmannen och 
byråns övriga personal många myndigheter, medborga-
rorganisationer, medier samt andra aktörer från den of-
fentliga och privata sektorn. Ombudsmannen höll regel-
bundet kontakt med ministrar och riksdagsledamöter. 

Representanter för minoriteter och instanser som SETA, 
Somaliska förbundet, muslimska nätverket, olika handi-
kapporganisationer som till exempel Finlands Dövas För-
bund, Tröskeln rf, Synskadades förbund, delegationen för 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning, fri-
tänkarna, Allianssi och Förbundet för Finlands rysksprå-
kiga föreningar är en viktig bro framför allt i arbetet att 
ingripa i diskriminering. Av dessa organisationer får om-
budsmannen värdefull information om hurdan diskrimi-
nering olika grupper möter, och å andra sidan kan orga-
nisationerna ge råd och vid behov styra sina medlem-

mar som upplevt diskriminering att ta kontakt med om-
budsmannen. Organisationsfältet bjöd aktivt in represen-
tanter för diskrimineringsombudsmannens byrå till sina 
evenemang för att berätta om diskrimineringslagen och 
hur den tillämpas. Medvetenhet om de egna rättigheter-
na är en grundläggande förutsättning för att individens 
rättsskydd ska förverkligas.

Att ta ut en försäkring kan kännas som ett självklart sätt 
att få ytterligare skydd, men för många personer som 
tillhör minoriteter är det inte så självklart. Till exempel 
personer med funktionsnedsättning eller kroniska sjuk-
domar tvingas ofta kämpa för att få en försäkring. Diskri-
mineringsombudsmannen har även gjorts medveten om 
att ursprung eller till och med bostadsort kan påverka 
tillgången till försäkringar eller kredit. Försäkringsbo-
lag, banker och kreditgivare har naturligtvis rätten, och 
skyldigheten, att utföra den riskanalys som deras verk-
samhet kräver, men även dessa instanser omfattas av 
diskrimineringslagen. Alla som ansöker om en försäk-
ring eller kredit har rätt att bli bedömda som en individ 
och inte som en del av en viss grupp. Under årets gång 
diskuterade diskrimineringsombudsmannen diskrimine-
ringslagens inverkan med aktörer inom försäkrings- och 
banksektorn samt finansbranschen.
 
Det långvariga samarbetet med olika religiösa grup-
per fortsatte. Med de muslimska samfunden diskutera-
des bland annat vad rätten till sin egen religion och sin 
religiösa identitet betyder. Hur kan rätten till religions-
utövande förverkligas om man försöker begränsa yttre 
tecken på religiös identitet? Dialogen med icke-religiö-
sa samfund och fritänkare var lika viktig. Varför hör reli-

FRÄMJANDE AV LIKABEHANDLING GENOM 
SAMARBETE MED INTRESSENTGRUPPER 
OCH PÅVERKANSARBETE



Delegation för likabehandling-
särenden inledde sin verksamhet
Delegation för likabehandlingsärenden inledde sin verksamhet 2016. Det första 
mötet ordnades i december, och förutom konstitueringen var temat även diskrimi-
neringsombudsmannens handikapputredning.  

Delegation för likabehandlingsärenden fungerar i samband med diskrimineringsom-
budsmannens byrå som stöd för diskrimineringsombudsmannen. Delegationen har 
som uppgift att fungera som en kontakt mellan diskrimineringsombudsmannen och 
intressentgrupperna. Delegationens medlemmar är aktörer och myndigheter som är 
centrala för arbetet att förebygga diskriminering.

Under året grundades tre sektioner I samband med delegation för likabehand-
lingsärenden: utlänningssektionen, sektionen för handikappärenden, och arbets-
livssektionen. Sektionerna samlas 2–4 gånger per år. 

!

gionsutövandet fortfarande ihop med skolornas och dag-
hemmens vardag? Under 2016 träffade diskriminerings-
ombudsmannens representanter också representanter för 
föreningen för religionsoffer Uskontojen uhrien tuki UUT ry. 

Diskrimineringsombudsmannen samarbetar ofta med oli-
ka myndigheter. Misstankar om diskriminering som kom-
mit in genom kundtjänsten skapar en bild om strukturella 
problem. Diskrimineringsombudsmannen går en regelbun-
den dialog med Kommunförbundet, kommunala aktörer 

och kommuner. På det sättet främjar man likabehandling 
på hyresbostadsmarknaden, funderar man på upplevelser 
av diskriminering inom socialservicen, diskuterar man hur 
man ska hjälpa offer för människohandel, och skapar man 
bättre förutsättningar för tillgänglig kollektivtrafik. 

Utmaningarna beträffande kollektivtrafikens tillgänglighet 
har varit viktiga på diskrimineringsombudsmannens agen-
da. Under 2016 träffade diskrimineringsombudsmannen 
representanter för olika områden av kollektivtrafiken med 

Av dessa organisationer får om-
budsmannen värdefull informati-
on om hurdan diskriminering olika 
grupper möter, och å andra sidan 
kan organisationerna ge råd och vid 
behov styra sina medlemmar som 
upplevt diskriminering att ta kon-
takt med ombudsmannen.
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avsikten att främja likabehandling för personer med funk-
tionsnedsättning som användare av allmänna kommunika-
tionsmedel. I diskussionerna lyftes det, förutom tillgänglig-
hetslösningar, även fram bland annat tjänsteleverantörer-
nas skyldighet att göra de rimliga anpassningar som be-
hövs, kostnader för personliga assistenter, samt till exem-
pel betydelsen av FN:s konvention om rättigheter för per-
soner med funktionsnedsättning som ratificerades på som-
maren 2016. Arbetet med att främja likabehandling hos tra-
fikföretag fortsätter ännu under 2017.  

Diskrimineringsombudsmannen samarbetar intensivt 
med regionförvaltningsmyndigheternas arbetarskydd 
för att motverka diskriminering i arbetslivet. Arbetar-
skyddsmyndigheten ansvarar för att undersöka enskilda 
diskrimineringsfall i arbetslivet, medan diskriminerings-
ombudsmannen har som uppgift att bland annat främ-
ja likabehandling i arbetslivet. Det är viktigt att arbetar-
skyddsmyndigheterna och diskrimineringsombudsman-
nen diskuterar sina egna fall och bedömningar om dis-
kriminering för att man ska finna en så konsekvent tolk-
ning av diskriminering som möjligt.

SAMARBETET MED POLISEN

Under 2016 samarbetade diskrimineringsombudsman-
nen intensivt med polisen och åklagarväsendet. I sam-
band med människohandelsärenden och övervakning-
en av verkställandet av avvisning är dialogen nästan dag-
lig. Ombudsmannen träffade själv polisöverdirektör Sep-
po Kolehmainen flera gånger under året, och diskrimine-
ringsombudsmannens personal besökte polisyrkeshög-
skolan för att ordna utbildningar bland annat om hur man 
känner igen offer för människohandel. 

STRÄVAN EFTER ATT FÖRHINDRA RASISM MOT 
ASYLSÖKANDE OCH MINORITETSRELIGIONER

År 2016 kontaktades diskrimineringsombudsmannen vid 
flera tillfällen i frågor som gällde invandrarfientliga och 
rasistiska demonstrationer som ordnades i närheten av 
mottagningscentralerna eller upprepade gånger framför 
moskéer i samband med att religiösa tillställningar inled-
des. Ombudsmannen informerade Polisstyrelsen om sin 
oro och betonade att mötesfriheten och yttrandefriheten är 
centrala grundläggande rättigheter som polisen måste res-
pektera i sin verksamhet, men samtidigt måste man beak-
ta människovärdets okränkbarhet och de övriga grundläg-
gande rättigheterna, till exempel skyddet för privatlivet och 
hemfriden, religionsfriheten och barnens rättigheter.

När det gäller demonstrationer som ordnas framför bygg-
nader som används för religionsutövning uppmärksam-
made ombudsmannen den religionsfrihet som tryggas i 
grundlagen och som polisen bör ta i beaktande när lagen 
om sammankomster tillämpas. Behovet av att anvisa en 
annan plats för demonstrationen ska därför övervägas. Att 
flytta en demonstration är motiverat i situationer där de-
monstrationer upprepade gånger ordnas framför en bygg-
nad som används för religionsutövning i samband med att 
en religiös tillställning äger rum eller inleds. 

Om man med demonstrationer vill uttrycka en åsikt om till 
exempel invandrings- och asylpolitiken är det med tanke på 
demonstrationens syfte mer ändamålsenligt att genomföra 
den på sådana platser och framför sådana byggnader där 
man fattar beslut om invandrings- och asylärenden (till ex-
empel platsen för kommunfullmäktiges sammanträden) än 
framför asylsökandes bostäder eller moskéer.
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En demonstration kan även utgöra trakasserier enligt diskri-
mineringslagen om demonstrationen kränker människovär-
det hos personer som hör till minoritetsgrupper och skapar 
en stämning som gör att dessa personer förnedras eller som 
är hotfull eller fientlig mot dem. Då bör polisen avbryta de-
monstrationen med stöd av 21 § i lagen om sammankomster.

På ombudsmannens initiativ skickade Polisstyrelsen i 
januari 2017 ett brev till polisinrättningarna där poli-
senheterna uppmanades att uppmärksamma de frågor 
som ombudsmannen lyft fram och vid behov vidta åtgär-
der för att flytta eller avbryta demonstrationer.

HATRETORIK OCH HATBROTT 

Diskrimineringsombudsmannen deltog 2016 aktivt i 
samhällsdebatten om den ökade hatretoriken och olika 
främlingsfientliga gruppers och extremistideologiska rö-
relsers verksamhet på sociala medier och i gatubilden.

Nordiska motståndsrörelsens allt synligare närvaro i ga-
tubilden bl.a. på självständighetsdagen och under den de-
monstration som ledde till misshandel i Helsingfors väck-

te debatt ett evntuellt förbud dessa öppet lagstridiga ex-
tremistorganisationers verksamhet och symboler. 

Diskrimineringsombudsmannen ansåg att man mås-
te överväga motståndsrörelsens rätt att demonstrera 
och sprida sitt fascistiska budskap, som kränker män-
niskovärdet. Ombudsmannen anser att öppet rasistiska 
organisationer, vars ideologi och verksamhet är en djup 
kränkning av andra människors människovärde, inte åt-
njuter den mötesfrihet och yttrandefrihet som skyddas 
av de grundläggande och mänskliga rättigheterna. Om 
de behöriga myndigheterna inte reagerar på organise-
rad rasism och hatretorik kan det hos allmänheten spri-
da sig en uppfattning om att verksamhet av det här sla-
get är tillåten och inget som man ingriper i.

Polisstyrelsen väckte den 2 mars 2017 en talan om att 
upplösa Nordiska motståndsrörelsen i Birkalands tings-
rätt, eftersom man ansåg att dess verksamhet väsentligt 
strider mot lag och god sed. Polisöverdirektör Seppo Ko-
lehmainen konstaterade innan talan väcktes att man inte 
bör ge våldsamma och öppet rasistiska organisationers 
verksamhet utrymme i det finländska samhället.

Mötesfriheten och yttrandefriheten är centra-
la grundläggande rättigheter som polisen måste 
respektera i sin verksamhet, men samtidigt mås-
te man beakta människovärdets okränkbarhet och 
de övriga grundläggande rättigheterna, till exempel 
skyddet för privatlivet och hemfriden, religionsfrihe-
ten och barnens rättigheter.
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FÅR MAN HA EN NAZISTFLAGGA I FÖNSTRET? 

I december 2016 lämnade diskrimineringsombudsman-
nen in en ansökan till diskriminerings- och jämställd-
hetsnämnden för att be nämnden förbjuda synlighål-
lande av en nazistflagga i fönstret till en studentbostad. 
Ombudsmannen anser att det är fråga om trakasserier 
som strider mot diskrimineringslagen. Nazistflaggan ha-
de varit klart synlig i fönstret i mer än åtta månader, och 
personen hade inte gått med på att ta bort den trots hy-
resvärdens, Helsingforsregionens studentbostadsstiftel-
ses (HOAS), begäranden. I det aktuella hyreshuset bor 
många personer med utländsk bakgrund som har upp-
levt flaggorna som kränkande och hotfulla. Flaggorna 
var allmänt synliga för alla grannar och personer som 
rörde sig på det aktuella kvarterets innergård.

Ombudsmannen anser att beteendet visar på en funda-
mental brist på respekt för vissa personer, till exempel 
på grund av deras etniska ursprung och religion.

Fallet är principiellt viktigt i en tid när hatretoriken och 
skapandet av en fientlig stämning bara verkar öka. Hatre-
torik, olika hatbrott och andra former av rasism har ökat 
på ett oroväckande sätt, samtidigt som stämningen gent-
emot olika minoriteter har hårdnat. Till och med de allra 
viktigaste mänskliga rättigheterna har börjat ifrågasättas.

 ”Yttrandefriheten skyddar inte hatretorik eller andra åsikts-
yttringar som djupt kränker andra personers människovär-
de. Vi vill inte att symboler som agiterar för rasism och dis-
kriminering ska spridas offentligt i Finland”, konstaterade 
diskrimineringsombudsmannen när ansökan lämnades till 
nämnden. 

HATRETORIK OCH ANONYM REKRYTERING TEMAN 
UNDER DET TYSKA ANTIDISKRIMINERINGSOMBU-
DETS BESÖK

Hatretoriken var huvudtema också när Tysklands anti-
diskrimineringsombud Christine Lüders besökte Finland 
våren 2016. I Tyskland har antidiskrimineringsombudet 
varit en stark part vid skapandet av hårdare praxis mot 
hatretorik. Under det rundabordssamtal som ordnades 
med diskrimineringsombudsmannen, medier och andra 
aktörer på fältet föddes idéer om hur hatretoriken ska 
motverkas. Många av de idéer som lyftes fram på våren 
håller redan på att genomföras. Under samtalet krävdes 
hårdare tag av polisen och mer samarbete med interna-
tionella aktörer. Polisen har inrättat en särskild hatbrott-
senhet, för vilken en av huvuduppgifterna är att vara när-
varande på nätet och förebygga hatretorik. Faktagransk-
ningstjänster efterlystes också, och det uppkommer hela 
tiden fler sådana. Diskrimineringsombudsmannen fort-
sätter för egen del arbetet med att motverka hatretorik 
under 2017, då detta tema är ett av ombudsmannens hu-
vudsakliga fokusområden. 

STÖD FÖR ARBETET MED SAMERNAS GRUNDLÄG-
GANDE OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER   

Diskrimineringsombudsmannen träffade olika samiska 
aktörer i flera olika sammanhang under året. Ombuds-
mannen talade även på flera tillställningar som behandla-
de samernas rättigheter. Diskrimineringsombudsmannen 
Kirsi Pimiä talade bl.a. på seminariet Saamelaiset, arkti-
nen ja ympäristöpäätöksenteko (Samerna, Arktis och mil-
jöbeslutsfattandet) i Helsingfors i januari och på seminariet 
Avaimia yhdenvertaisuuteen (Nycklar till likabehandling) i 
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Rovaniemi i september. I månadsskiftet november–decem-
ber besökte diskrimineringsombudsmannen representan-
ter för Sametinget, representanter för Enare kommun och 
skolternas förtroendeman i Enare och bekantade sig med 
verksamheten i språkbadet i skoltsamiska. 

Diskrimineringsombudsmannen följde 2016 i synnerhet 
med situationen inom småbarnspedagogiken och un-
dervisningen på samiska både i och utanför det samis-
ka området. I sitt påverkansarbete framhöll diskrimine-
ringsombudsmannen samernas språkliga och kulturella 
rättigheter samt deras rättigheter att driva traditionella 
näringar med avseende på bl.a. lagen om Forststyrelsen, 
förnyelsen av grunderna för småbarnspedagogiken, soci-
al- och hälsovårdsreformen och avtalet om Tana älv, som 
påverkar samernas fiskerättigheter. 

Diskrimineringsombudsmannen är orolig för samernas rätt 
att delta i beslutsprocesserna gällande frågor som direkt på-
verkar dem. Samerna ska inkluderas i beredningen av lagstift-
ning och internationella avtal i tid och föregripande till de de-
lar som dessa behandlar frågor som direkt påverkar samerna. 
 
När det gäller förhandlingarna om avtalet om Tana älv 
konstaterade biträdande justitiekanslern i sitt avgörande 
(OKV/12/21/2016) att Jord- och skogsbruksministeriet till 
vissa delar hade underlåtit att iaktta förhandlingsplikten. 
Förhandlingarna med Sametinget om avtalet och dess 
innehåll borde ha förts innan förhandlingarna mellan 
Finland och Norge avslutades, så att Sametingets lagstad-
gade möjlighet att påverka hade varit genuin. Biträdan-
de justitiekanslern ansåg att behandlingen av ärendet in-
te heller hade varit korrekt med tanke på god förvaltning. 

”Yttrandefriheten skyddar inte hatretorik eller 
andra åsiktsyttringar som djupt kränker andra 
personers människovärde. Vi vill inte att symboler 
som agiterar för rasism och diskriminering ska 
spridas offentligt i Finland”



Diskrimineringsombudsmannen har även uppmärksam-
mat hatretoriken mot samer i synnerhet på nätet och det 
faktum att samernas ställning i offentligheten och rekla-
men är svag. Samernas ställning som ursprungsbefolk-
ning ger den samiska kulturen ett särskilt skydd som man 
ännu inte förstår i Finland. Till exempel används samis-
ka kläder återkommande på fel sätt i reklam och medier. 

Ombudsmannen anser att det är viktigt att undervisning 
i och på samiska i större utsträckning erbjuds också sa-
miska barn som bor utanför Sameland.

INTERNATIONELLT SAMARBETE

Diskrimineringsombudsmannen har som lagstadgad upp-
gift att delta i det internationella och europeiska samarbe-
tet. Ombudsmannen har ett nära samarbete med de nord-
iska kollegorna. Diskrimineringsombudsmannen deltar 
även i bl.a. EU:s byrå för grundläggande rättigheter FRA:s 
verksamhet, samarbetar med Europeiska kommissionen 
mot rasism och intolerans, ECRI och är även aktiv i till ex-
empel EU-kommissionens olika arbetsgrupper.

Diskrimineringsombudsmannen deltar aktivt i det eu-
ropeiska samarbetsnätverket Equinets verksamhet bå-
de som utbildare och utbildningsdeltagare och som stark 
samtalspartner. De resonemang om gemensamma ut-
maningar som har förts med de europeiska kollegorna 
har varit fruktbara. Inom Equinet deltar de europeiska 
ländernas experter på arbete mot diskriminering i ut-
bildning och samarbetar för att stödja varandra på det 
professionella planet. Representanter för diskrimine-
ringsombudsmannens byrå är aktiva medlemmar i fle-
ra arbetsgrupper. Under året deltog diskrimineringsom-
budsmannen i bl.a. utbildning i sociala medier och olika 
arbetsgruppers arbete. Arbetsgruppen Strategic Litiga-
tion utarbetade en handbok om användning av rättspro-
cesser som ett strategiskt verktyg för att ingripa i dis-
kriminering, medan arbetsgruppen Policy formation be-
grundade linjedragningar inom diskrimineringslagstift-
ningen och kommunikationsarbetsgruppen övervägde 
bästa praxis inom olika delområden av kommunikation. 
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CENTRALA IAKKTAGELSER UR DISKRIMINERINGSOM-
BUDSMANNENS UTLÅTANDEN I RÄTTEN 

I sitt utlåtande till rätten lyfte ombudsmannen fram att 
romer rätt ofta upplever diskriminering av privata tjän-
steleverantörer. Det handlar i vanliga fall om att romer 
förvägras service eller att effektiviserade övervaknings-
åtgärder används i betjäningssituationerna. Bakgrunden 
och motivet till båda fenomenen är ofta stereotypa upp-
fattningar som leder till att romska kunder inte behand-
las som individer utan som representanter för sin grupp. 
Ombudsmannen har även fått kännedom om fall där en 
privat tjänsteleverantör har gett sina anställda anvis-
ningar om att hålla särskild uppsikt över personer som 
hör till den romska befolkningen. Ombudsmannen på-
minde i sitt utlåtande om att också anvisningar och order 
om att diskriminera är diskriminering som är förbjuden 
enligt lag. Det är alltså inte tillåtet för en arbetsgivare att 
ge de anställda anvisningar som kan klassificeras till ex-
empel som etnisk profilering. 

Ombudsmannen hördes i rätten om ett fall där det var 
fråga om en färdtjänst som beviljats med stöd av han-
dikappservicelagen. I det aktuella fallet hade kommu-
nen förbjudit personen att vid färdtjänstresor använda 
taxitjänster som producerades av en av de egna familje-
medlemmarna, vilket medförde att personen hade mer 
begränsade möjligheter än andra att välja taxitjänstle-
verantör. Ombudsmannen uppmärksammade rätten på 
att personen till följd av en kommunal tjänsteinneha-
vares beslut försattes i en ofördelaktig ställning i för-
hållande till andra personer med funktionsnedsättning 

som är bosatta i kommunen och har beviljats färdtjänst. 
Ombudsmannen påminde om att diskrimineringsgrun-
den inte behöver vara en omständighet som gäller per-
sonen som påstås ha blivit diskriminerad personligen, 
utan den kan även vara en omständighet som gäller 
någon annan, till exempel en närstående till personen. 
Enligt ombudsmannens synsätt var det fråga om en an-
nan omständighet som gäller den enskilde som person, 
och det faktum att den till färdtjänst berättigade perso-
nens familjemedlem verkade som taxitjänstleverantör 
kunde anses utgöra en diskrimineringsgrund. 

Diskrimineringsombudsmannen gav rätten ett utlåtan-
de i ett fall som handlade om att bevilja en synskadad 
person nätbankskoder. Grundlagsutskottet har konsta-
terat att diskrimineringslagen vid bedömning av diskri-
minering är primär i förhållande till annan lagstiftning 
som har stiftats i normal lagstiftningsordning. Diskri-
mineringslagen verkställer bestämmelserna om lika-
behandling och diskrimineringsförbud i grundlagen, de 
internationella människorättskonventioner som förplik-
tar Finland och EU-rättens bestämmelser om likabe-
handling och diskrimineringsförbud. Ombudsmannen 
betonade att man i en tolkningssituation enligt högsta 
domstolens avgörandepraxis ska välja det tolknings-
alternativ som bäst främjar de grundläggande och 
mänskliga rättigheterna.

Ombudsmannen påminde om utdömning av ersättning i 
ett brottmål gällande diskriminering inte utgör ett hin-
der för att även erhålla skadestånd. Beträffande utmät-
ningen av straff och bedömningen av övriga påföljder be-

SKAPANDE AV TOLKNINGSPRAXIS 
FÖR DISKRIMINERINGSLAGEN
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Diskrimineringslagen
27 § HÖRANDE AV DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN

Domstolen ska i ett mål eller ärende som den behandlar och som gäller tillämp-
ning av denna lag ge diskrimineringsombudsmannen tillfälle att bli hörd, till den 
del saken hör till ombudsmannens behörighet. Innan åtal väcks för brott som avses 
i 11 kap. 11 § i strafflagen ska åklagaren ge ombudsmannen tillfälle att bli hörd.

Att använda möjligheten att ge utlåtanden och bli hörd i rätten och i diskrimine-
rings- och jämställdhetsnämndens ärenden är ett viktigt verktyg och påverknings-
medel för diskrimineringsombudsmannen. 

Det behövs förhandsavgöranden om diskrimineringslagen, som trädde i kraft 2015. Åkla-
garnas och domstolarnas skyldighet att höra diskrimineringsombudsmannen i diskrimi-
neringsmål är mycket viktig. Lagstiftarens uttryckliga syfte har varit att ge ombudsman-
nen möjlighet att i egenskap av expert på diskriminering genom sina bedömningar på-
verka diskrimineringens civilrättsliga och straffrättsliga utveckling i rättspraxisen.

Ombudsmannen fortsatte 2016 att aktivt använda denna rätt att ge utlåtanden och 
hördes även i några rättegångar. 

!

Det behövs förhandsavgöranden 
om diskrimineringslagen, som 
trädde i kraft 2015.

Ombudsmannen påminde om att 
diskrimineringsgrunden inte behöver 
vara en omständighet som gäller 
personen som påstås ha blivit 
diskriminerad personligen, utan den 
kan även vara en omständighet som 
gäller någon annan, till exempel en 
närstående till personen. 
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tonade ombudsmannen att påföljderna enligt de EU-di-
rektiv som är bindande för Finland och som styr vår dis-
krimineringslagstiftning ska vara effektiva, proportioner-
liga och avskräckande och att man vid utmätningen av 
straff i princip även borde tillämpa skärpningsgrunder-
na i 6 kap. 5 § i strafflagen. Diskrimineringsombudsman-
nen har under året även gjort åklagarna uppmärksamma 
på att det i praktiken kan vara svårt för en person som 
har upplevt diskriminering att lägga fram skäliga skade-
ståndskrav. Ombudsmannens åsikt är att det vore önsk-
värt att åklagaren så ofta som möjligt åtog sig att dri-
va målsägandens privaträttsliga krav i brottmål gällan-
de diskriminering.

UTLÅTANDE TILL DISKRIMINERINGS- 
OCH JÄMSTÄLLDHETSNÄMNDEN 

Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden kan be dis-
krimineringsombudsmannen om ett utlåtande i ärenden 
som nämnden behandlar. Ett utlåtande gällde en restau-
rangs tillgänglighet.  

Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden behand-
lade ett fall där en person ansåg sig ha blivit diskrimi-
nerad på grund av sitt handikapp, eftersom en restau-
rangs tillgängliga toalett användes som lager. Restau-
rangen förnekade att toaletten inte skulle ha varit till-
gänglig för kunderna. Precis som nämnden ansåg dis-
krimineringsombudsmannen i sitt utlåtande att det i 
ärendet var fråga om direkt diskriminering enligt 10 § 
i diskrimineringslagen. Att svaranden påstod att den 
tillgängliga toaletten hade stått till kundernas förfo-
gande när den sökande besökte restaurangen var in-
te tillräckligt för att kullkasta det diskrimineringsan-
tagande som hade uppstått i ärendet. Enligt ombuds-
mannens bedömning talade den bevisning som hade 
lagts fram i ärendet för att den tillgängliga toaletten 
redan under en längre tid hade använts för andra än-
damål än som toalett snarare än för att det hade va-
rit fråga om ett tillfälligt arrangemang i samband med 
städningen. 



Ombudsmannen har påmint 
lagstiftaren om skyldigheten 
att främja likabehandling och 
iaktta ett människorättsvänligt 
förhållningssätt vid beredningen 
av lagstiftning.  

Ombudsmannen påminde om att 
diskrimineringsgrunden inte behöver 
vara en omständighet som gäller 
personen som påstås ha blivit 
diskriminerad personligen, utan den 
kan även vara en omständighet som 
gäller någon annan, till exempel en 
närstående till personen. 

Det i praktiken kan vara svårt 
för en person som har upplevt 
diskriminering att lägga fram 
skäliga skadeståndskrav. 

YHDENVERTAISUUSVALTUUTETUN VUOSIKERTOMUS 2016 27
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LIKABEHANDLINGSPRESPEKTIV 
PÅ LAGBEREDNINGEN 

I egenskap av expert på diskrimineringsfrågor och mi-
noriteters rättigheter samt som övervakare av utlän-
ningars rättigheter påverkar diskrimineringsombuds-
mannen lagstiftningsarbetet i dess olika faser. Om-
budsmannen yttrar sig i allmänhet om förslagen i be-
redningsskedet samt när lagförslaget behandlas i riks-
dagen. Ombudsmannen kan även delta som expertmed-
lem i de arbetsgrupper som bereder lagar på uppdrag 
av ministerierna. Ombudsmannen har påmint lagstifta-
ren om skyldigheten att främja likabehandling och iaktta 
ett människorättsvänligt förhållningssätt vid beredning-
en av lagstiftning.  

Justitiekanslern har också tvingats påminna lagstifta-
ren om detta till exempel i samband med beredning-
en av bestämmelserna om byggnaders tillgänglighet 
(OKV/1246/1/2016). I avgörandet av ärendet konstateras 
bland annat: ”Bestämmelserna i den föreslagna förord-
ningen ska motiveras på ett trovärdigt sätt i förhållande 
till kraven i grundlagen och konventionen om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning. Av promemori-
an ska framgå på vilka grunder dessa bestämmelser inte 
anses försämra tillgängligheten. Förslaget till förordning 
kan inte i sin nuvarande form anses förverkliga likabe-
handling och icke-diskriminering av handikappade per-
soner på det sätt som konventionen om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning förutsätter.”

Diskrimineringsombudsmannen gav under år 2016 tjugo ut-
låtanden om bl.a. lagstiftningen om grundläggande under-
visning, de olika lagförslagen inom social- och hälsovårds-
reformen, lagstiftningen om småbarnspedagogik, tillgäng-
lighetsförordningen och naturligtvis utlänningslagstiftningen. 

Gemensamt för nästan alla utlåtanden var oron för att de 
grundläggande och mänskliga rättigheterna inte hade be-
aktats i tillräcklig utsträckning och att konsekvenserna av-
seende likabehandling inte hade bedömts. 

ÄNDRINGAR I UTLÄNNINGSLAGSTIFTNINGEN

Under den här och förra regeringsperioden har flera åt-
stramningar av utlänningslagen gjorts. År 2016 var ing-
et undantag. Diskrimineringsombudsmannen yttrade sig 
om regeringens förslag till ändring av lagstiftningen om 
invandring åtta gånger under året. I de flesta av utlåtan-
dena var diskrimineringsombudsmannen av den åsik-
ten att de föreslagna lagstiftningsändringarna var pro-
blematiska ur människorättsperspektiv och i synnerhet 
med tanke på asylsökandes rättsskydd.
 
I början av 2016 föreslog regeringen att domstolar-
nas verksamhet ska effektiviseras i ärenden som gäl-
ler internationellt skydd. Lagförslaget var problema-
tiskt på flera sätt och försvagade asylsökandes rätts-
skydd, bl.a. genom att förkorta tiden för sökande av 
ändring och inskränka skyddssökandes rätt till rätts-
hjälp. Diskrimineringsombudsmannen ansåg även att 
de föreslagna ändringarna inte de facto skulle med-
föra den önskade effektiviteten i systemet. Diskrimi-
neringsombudsmannen ansåg att de föreslagna änd-
ringarna, i synnerhet förkortandet av asylsökandes 
besvärstid från huvudregeln på 30 dagar till 14 da-
gar, och den betydande begränsningen av den rätts-
hjälp som beviljas för asylärenden utgör ett allvarligt 
likabehandlingsproblem. Utgångspunkten är att asyl-
sökande har en svag ställning i den främmande kul-
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tur- och språkmiljön. En del är allvarligt traumatisera-
de. De föreslagna lagändringarna skulle försämra de-
ras position ytterligare och försätta dem i en ojämlik 
ställning i förhållande till majoritetsbefolkningen vid 
en bedömning av vilka rättsskyddsmedel som står till 
förfogande. Genom lagändringarna skapades ett ojäm-
likt rättsskyddssystem som är främmande för det fin-
ländska samhället. 

En ändring av utlänningslagstiftningen som avlägsnade 
möjligheten till humanitärt skydd trädde också i kraft un-
der året. Diskrimineringsombudsmannen uttryckte kort-
fattat att denna inte stöder lagändringen. 

Möjligheterna till familjeåterföreningar försämrades 
också. Diskrimineringsombudsmannen stödde inte lag-
ändringen. Skyddet av familjelivet är en av de mest cen-
trala mänskliga rättigheterna och har tryggats genom 
flera internationella avtal. Syftet med EU:s familjeåter-
föreningsdirektiv är också att skydda familjelivet. Direk-
tivet ger å andra sidan möjlighet att ange vissa villkor för 
familjeåterföreningar, till exempel ett försörjningskrav. 
Det försörjningskrav som förutsätts till följd av lagänd-
ringen är dock så högt att det de facto förhindrar famil-
jeåterföreningar och därmed strider mot direktivets hu-
vudsyfte. Genom lagen ville man främja och effektivisera 
integrationen av personer som har fått ett positivt beslut 
om uppehållstillstånd, men i själva verket försvårade den 
familjeåterföreningar och därigenom även integrationen. 

ÄNDRINGAR I ÄKTENSKAPSLAGSTIFTNINGEN

Under 2016 gjordes de nödvändiga ändringarna i Finlands 
lagstiftning för att möjliggöra ett jämlikt äktenskap för alla.

Diskrimineringsombudsmannen var nöjd med att lagänd-
ringarna gjordes, men konstaterade samtidigt att det be-
hövs fler förbättringar. Diskrimineringsombudsmannen 
uppmärksammade att de föreslagna ändringarna inte var 
heltäckande, utan fortfarande uteslöt vissa familjeformer 
eller föräldrar från centrala socialskyddsformer. Diskrimi-
neringsombudsmannen var särskilt orolig för att sådana 
pappor som har vårdnaden om barn och inte bor eller har 
levt tillsammans med barnets mamma lämnas helt utan-
för föräldrapenningen och motsvarande ledighet. Denna 
oro delades även av många andra, och riksdagen ändrade 
regeringens proposition så att pappornas rättigheter för-
verkligas bättre i den lag som nu har trätt i kraft.

Diskrimineringsombudsmannen fäste även uppmärksam-
het vid bl.a. lagstiftningens språk. Termer som mor och 
far används fortfarande i en del av sjukförsäkringslagens 
paragrafer också efter de föreslagna ändringarna. I vissa 
fall försätter denna terminologi fortfarande familjeformer 
där föräldrarna är av samma kön i en ojämlik ställning el-
ler gör dem mer osynliga. En neutral språkanvändning, 
till exempel ”den försäkrade”/”de försäkrade” skulle i fle-
ra situationer säkerställa att likabehandling förverkligas 
bättre än om könsbestämda hänvisningar används.

Ombudsmannen har påmint 
lagstiftaren om skyldigheten 
att främja likabehandling och 
iaktta ett människorättsvänligt 
förhållningssätt vid beredningen 
av lagstiftning.  
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I diskrimineringslagen stadgas att myndigheter, utbild-
ningsanordnare och arbetsgivare är skyldiga att främja 
likabehandling. 

Myndigheter ska inom sin egen sektor utvärdera hur väl 
likabehandling förverkligas inom till exempel beredning 
av ärenden, beslutsfattande, förvaltningsverksamhet och 
förvaltningspraxis, ledning, resultatstyrning, ekonomip-
lanering, strategisk planering och information. Utbild-
ningsanordnare ska vid utvärderingen av hur väl likabe-
handling förverkligas beakta till exempel grunderna för 
elevurval, de läromedel som används, åtgärderna för att 
förebygga trakasserier och mobbning i skolan, likabe-
handlingen i undervisningssituationer, bedömningen av 
studieprestationer och lärarnas kompetens inom likabe-
handling. Arbetsgivare ska utvärdera hur väl likabehand-
ling förverkligas på arbetsplatsen och med beaktande av 
arbetsplatsens behov utveckla arbetsförhållandena och 
de tillvägagångssätt som iakttas vid valet av personal och 
fattandet av beslut som berör personalen.

Myndigheter, utbildningsanordnare och arbetsgivare som 
regelbundet har minst 30 anställda är skyldiga att gö-
ra upp en likabehandlingsplan för de åtgärder som vid-
tas för att främja likabehandling. En plan enligt den nya 
diskrimineringslagen skulle vara gjord före den 1 janua-
ri 2017, och därför satsade diskrimineringsombudsman-
nen 2016 på att informera om planeringen och stödja oli-
ka aktörer i planeringsprocessen. 

Beaktande av likabehandlingsfrågor i vilken organisation 
som helst ökar medlemmarnas upplevelse av rättvisa, 
vilket förbättrar trivseln och engagemanget. Med hjälp 
av likabehandlingsplanen kan man även hitta sätt att till 

exempel attrahera mer mångsidig kompetens än tidiga-
re. Om det finns problem i atmosfären eller procedurer-
na kan likabehandlingsplanen fungera som ett verktyg 
för att ingripa i dem. Det hjälper dock inte enbart med ett 
enstaka dokument om man inte föresätter sig att främ-
ja likabehandling.

PLANERINGSHJÄLP FÖR ARBETSPLATSERNA 
MED HJÄLP AV WORKSHOPAR 

År 2016 ordnade diskrimineringsombudsmannen 
workshopar för aktörer inom den privata sektorn i syf-
te att med konkreta råd och anvisningar stödja före-
tagen i arbetet med att utarbeta en god likabehand-
lingsplan och planmässigt och målmedvetet främ-
ja likabehandling i den egna verksamheten. Projek-
tet inkluderade tre träffar med workshopar och ett 
företagsspecifikt möte med diskrimineringsombuds-
mannens experter. Det var gratis för företagen att 
delta, och företagen valdes ut via en öppen ansök-
ningsprocess. I workshoparna utgick man ifrån pro-
cessen för likabehandlingsplaneringen och utarbeta-
de tillsammans steg för genomförandet av kartlägg-
ningen på den aktuella arbetsplatsen. Efter den för-
sta workshopen besökte diskrimineringsombudsman-
nens experter arbetsplatserna för bilaterala möten. 
Under dessa möten gick man igenom resultaten av 
företagens arbetsplatskartläggningar och planerade 
tillsammans hur de bör beaktas i åtgärderna i likabe-
handlingsplanen. I slutet av projektet träffades man 
ännu en gång och gick igenom planen samt fundera-
de på hur och när likabehandlingsplanen bör uppda-
teras framöver. I workshoparna deltog fyra organisa-
tioner inom den privata sektorn.

FRÄMJANDE AV LIKABEHANDLING 
ÄR EN LAGSTADGAD SKYLDIGHET  
för både myndigheter och privata aktörer
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LIKABEHANDLINGSPLANERING 
ÄR NÅGOT NYTT FÖR FÖRETAGEN

Organisationerna som deltog i det gemensamma plane-
ringsprojektet var mycket motiverade att främja likabe-
handling och göra upp en genomtänkt plan som genuint 
och praktiskt skulle styra organisationens verksamhet. 
Det svåraste var att i inledningsfasen tolka resultaten av 
arbetsplatskartläggningen och med hjälp av dem skapa 
konkreta åtgärder för att främja likabehandling. 

Som ett resultat av planeringen fick ledningen verktyg 
för att bemöta de anställda som individer. Planeringen 
gav även upphov till tydliga processer för att till exempel 
ingripa i trakasserier. En anmälningsväg stakades ut in-
om organisationerna och man gick igenom vem som an-
svarar för att trakasserierna upphör. Cheferna upplev-
de att de tydliga anvisningarna i likabehandlingsplaner-
na ger dem stöd för att ingripa i trakasserier. 

Organisationerna som deltog i projektet diskuterade 
lämpligt språkbruk och situationer som beror på fördo-
mar och märkte att redan planeringsprocessen i sig gav 
ökad medvetenhet om mångfald och fick de anställda att 
fundera på sina attityder och sitt beteende. 

Diskrimineringsombudsmannens iakttagelser under bå-
de workshopprojektet och den kurs för företag som ord-
nades hösten 2016 visar att likabehandlingsplanering är 
något främmande och nytt för företagen. Det tar mycket 
tid att förstå temat och ta det nya tänkesättet till sig. Li-
kabehandlingsplanering verkar inte vara en etablerad del 
av arbetslivet på samma sätt som till exempel bedöm-
ning av konsekvenserna för jämställdhet mellan könen. 

Försöket med workshopar var av engångsnatur, men dis-
krimineringsombudsmannen kommer också i fortsätt-
ningen att i mån av möjlighet ge råd och utbildning i lika-
behandlingsplanering. 
 

Myndigheter, utbildningsanordnare och 
arbetsgivare som regelbundet har minst 
30 anställda är skyldiga att göra upp en 
likabehandlingsplan för de åtgärder som vidtas 
för att främja likabehandling. En plan enligt 
den nya diskrimineringslagen skulle vara gjord 
före den 1 januari 2017, och därför satsade 
diskrimineringsombudsmannen 2016 på att 
informera om planeringen och stödja olika 
aktörer i planeringsprocessen. 
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Kontakter med diskrimineringsombudsmannen 
i ärenden som gällde arbetslivet 2016
Diskrimineringsombudsmannen har inte befogenhet att ingripa i enskilda diskrimi-
neringsfall i arbetslivet. Att ingripa i diskriminering hör till arbetarskyddsmyndig-
heternas uppgifter. Diskrimineringsombudsmannen kontaktades dock nästan 150 
gånger i ärenden som gällde arbetslivet under året. I dessa fall gav man råd eller 
hänvisade till en annan myndighet.

!



DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNENS ÅRSBERÄTTELSE 2016 33

Cheferna upplevde att de 
tydliga anvisningarna i 
likabehandlingsplanerna ger dem 
stöd för att ingripa i trakasserier. 

Annan omständighet som gäller personen

Ursprung

Ålder

Funktionsnedsättning

Medborgarskap

Hälsotillstånd

Religion

Åsikt

Språk

Sexuell läggning

Fackföreningsverksamhet

Familjeförhållanden

Politisk aktivitet

Ingen diskrimineringsgrund

Övertygelse

30

21

20

16
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8

7

7

6

5

3

3

1

1

0

DISKRIMINERINGSGRUNDER I ARBETSLIVET
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DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNENS ÅRSBERÄTTELSE 201634

TIPS FÖR LIKABEHANDLINGSPLANERINGEN

SÅ HÄR UTARBETAR DU EN BRA 
LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR DIN SKOLA

Verksamheten för att främja likabehandling är vikti-
gast, inte själva dokumentet. Lärarna och skolans övri-
ga personal fungerar som exempel för eleverna och de-
ras vårdnadshavare på hur man ska bygga upp en jäm-
lik verksamhetsmiljö varje dag. Respektfull växelverkan 
skapar en grund för en trygg och jämlik atmosfär.

Skolgemenskapens medlemmars, i synnerhet elever-
nas, behov ska utgöra utgångspunkten för främjandet 
av likabehandling. Det lönar sig alltså att lyssna till dem 
när man planerar åtgärder. Diskriminering och mobb-
ning riktas ofta till medlemmar i gemenskapen som till-
hör minoriteter. Man måste se till att deras röster hörs.

I likabehandlingsplanen kan man inkludera åtgärder 
som gäller skolgemenskapens alla medlemmar, men det 
viktigaste är att fundera på skolans vuxnas verksamhets-
sätt, till exempel deras beredskap att ingripa i diskrimi-
nering och förbättra undervisningens tillgänglighet. Li-
kabehandlingsplanen är inte ett redskap för att kontroll-
era eleverna, utan dess syfte är att skapa en trygg stu-
diemiljö för dem.

Man börjar utarbeta likabehandlingsplanen genom att 
kartlägga utgångsläget. I samband med detta lönar det 
sig att genomföra enkäter med eleverna, personalen och 
vårdnadshavarna. Dessutom är det bra om man har till-
gång till statistik, till exempel material från skolhälso-
enkäten. Det lönar sig att fundera på hurdan information 
man behöver och vilken information som finns tillgänglig 
för att följa upp planens verkställande. Kan man till ex-
empel följa med antalet trakasseri- och mobbningsfall?

För att man genom enkäten ska få ändamålsenlig infor-
mation av eleverna för beredning av planen vore det mo-
tiverat att först genomföra en eller flera lektioner som 
inledning i ämnet. Man kan även närma sig likabehand-
ling genom spel och lekar (till exempel ett spel där man 
ska förklara ord som hör ihop med likabehandling, eller 
en privilegiepromenad).

Man kan höra vårdnadshavarna till exempel under för-
äldramöten, genom Wilma eller med en elektronisk en-
kät. Det kan vara motiverat att fundera på hur man kan 
få höra åsikter från vårdnadshavare som tillhör olika 
minoriteter, samt från sådana vårdnadshavare som inte 
vanligtvis deltar i samarbetet mellan skolan och hem-
met. Om endast delar av vårdnadshavarna deltar kan ett 
av likabehandlingsplanens mål vara att förändra situa-
tionen.

Man behöver inte försöka lösa alla problem genom li-
kabehandlingsplanen på en och samma gång. Man kan 
planera in åtgärder för olika år och lägga till fler när 
man genomfört de tidigare åtgärderna. Det lönar sig att 
knyta in verkställandet av likabehandlingsplanen i sko-
lans all verksamhet på ett naturligt sätt. Signalen från 
ledningen om att likabehandlingsarbetet är uppskattat 
och viktigt uppmuntrar personalen att lägga sin tid på 
att förverkliga de åtgärder och verksamhetssätt som 
man kommit överens om.

Arbetet tar inte slut när planen är skriven. Det är bra 
att komma överens om en konkret tidtabell för uppfölj-
ningen av planens verkställande. Det lönar sig att in-
formera hela skolsamfundet, inklusive vårdnadshavar-
na, om både beredningsprocessen och den färdiga pla-
nen. Man kan till exempel presentera planen under en 
föräldrakväll.
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Snabbtips för skolans likabehandlingsprocess:

!

Funktionsnedsättning

Annan omständighet som gäller personen

Ursprung

Religion

Ålder

Språk

Hälsotillstånd

Medborgarskap

Övertygelse

Sexuell läggning

Familjeförhållanden

Ingen diskrimineringsgrund
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UTBILDNING OCH UNDERVISNING – DISKRIMINERINGSGRUNDER

2520151050Antal anmälningar

  Välj åtgärder på basis av den inledande kartläggningen

  Utnämn ansvarspersoner

  Gör upp en tidtabell och följ med att den förverkligas

  Informera eleverna, vårdnadshavarna och  
personalen om likabehandlingsarbetet

  Uppdatera planen så att den motsvarar nya behov

  Ordna lektioner om likabehandling som 
  lämpar sig för åldersnivån

  Grunda en arbetsgrupp för skolans planeringsar-
bete där även eleverna är representerade

  Informera eleverna, vårdnadshavarna och  
personalen om att planeringsarbetet inletts

   Utvärdera läroanstaltens utgångsläge; lyssna  
på eleverna, vårdnadshavarna och personalen

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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  Likabehandlingsplanen är ett redskap, inte ett 
mål. Vad som är viktigare än själva dokumentet 
är att utföra sådan verksamhet som främjar lika-
behandlingens förvekligande inom den ifrågava-
rande kommunens olika sektorer på det sätt som 
behövs. Därför lönar det sig att noggrant funde-
ra hurdan likabehandlingsplaneringsprocess på 
bästa sätt kan producera information om utveck-
lingsbehoven i den egna kommunen, och hur-
dan genomförandeprocess som är effektivast och 
mest genomförbar i förhållande till de tillgängli-
ga resurserna och verksamhetsmiljön. 

  Planen ska i princip utarbetas separat för varje 
sektor. Fastän kommunen skulle ha en gemen-
sam likabehandlingsplan bör den beredas sek-
torsspecifikt så att man har sektorsspecifik in-
formation tillgänglig som grund för planerings-
arbetet, och så att åtgärderna kan definieras för 
varje sektor. När man hör kommuninvånarna och 
intressentgrupper lönar det sig att behandla oli-
ka tjänster enligt sektor så att man får tillräckligt 
detaljerad respons. 

  Processen för likabehandlingsplanering inleds 
med en kartläggning av hur väl likabehandlingen 
förvekligas. Det rekommenderas att denna kart-
läggning baserar sig på flera olika metoder, till ex-
empel enkäter, statistik, diskussionsevenemang 
samt verkstäder för personalen. Det är motive-
rat att åtminstone delvis genomföra den inledande 
kartläggningen sektorsvis så att de olika sektorer-
nas olika utgångslägen beaktas.

  Myndigheternas likabehandlingsplan ska omfatta 
alla diskrimineringsgrunder som anges i diskri-
mineringslagen minst i den inledande kartlägg-
ningen. På basis av den inledande kartläggning-
en kan man välja vilka åtgärder som riktas mot 
diskrimineringsgrunder som kommer att priori-

teras. Dessa prioriteringar kan ändras när planen 
uppdateras. Märk väl att myndighetens allmän-
na skyldighet att främja likabehandling gäller al-
la diskrimineringsgrunder som ingår i diskrimi-
neringslagen oberoende av vilka diskriminerings-
grunder som tas med i likabehandlingsplanen.

  I beredningsskedet lönar det sig att höra kom-
muninvånarna och olika intressentgrupper, till 
exempel medborgarorganisationer och dem som 
använder tjänster, på ett mångsidigt sätt. Det 
finns flera olika sätt att höra invånarna och in-
tressentgrupperna. Man kan till exempel genom-
föra enkäter som riktats till kommuninvånarna 
och intressentgrupperna, till exempel medbor-
garorganisationer, i tjänsten otakantaa.fi anting-
en gemensamt för hela kommunen eller skilt för 
de olika sektorerna. Man kan även samla in åsik-
ter område för område till exempel under invå-
narkvällar eller motsvarande tillställningar. 

  Då man hör invånarna bör man även se till att 
få fram olika minoritetsgruppers åsikter. Dessa 
grupper kan vara till exempel äldre personer, 
barn, personer med olika slags funktionsnedsätt-
ning, olika invandrargrupper, sexuella minorite-
ter och könsminoriteter, samt minoritetsreligio-
ner och -övertygelser.

  Som en del av den inledande kartläggningen 
kan man utnyttja existerande data från statistik, 
till exempel befolkningsstatistik, SotkaNet eller 
TEA-viisari, eller från enkäter, till exempel Skol-
hälsoenkäten. Om det inte finns statistik att tillgå 
om kommuninvånarna som gör det möjligt att de-
la dem in i grupper enligt till exempel välfärd el-
ler hobbyverksamhet kan en av likabehandlings-
planens åtgärder bli att skapa ett systematiskt in-
formationsunderlag till exempel genom en enkät 
som inriktats enligt befolkningsgrupp.

Så här utarbetar du en bra lika-
behandlingsplan för din kommun

!
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Ursprung

Medborgarskap

Hälsotillstånd

Annan omständighet som gäller personen

Funktionsnedsättning

Språk

Ålder

Religion

Familjeförhållanden

Åsikt

Övertygelse

Sexuell läggning

Fackföreningsverksamhet

Ingen diskrimineringsgrund
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DISKRIMINERINGSGRUND – KOMMUN SOM MOTPART

50 60 70 80403020100Antal anmälningar

Kontakter till diskrimineringsombudsmannen där kom-
munen misstänkts för diskriminering. I största delen av 
fallen har ärendet berört en person med funktionsned-
sättning. 

Den största gruppen som omfattas av myndigheternas 
skyldighet att utföra likabehandlingsplanering är kom-
munerna. Kommunerna varierar mycket i storlek, men 
vissa principer gäller alla kommuners verksamhetsmäs-
siga likabehandlingsplanering. 

  Det rekommenderas att en ansvarsperson eller 
-enhet utses för varje åtgärd som inkluderas i li-
kabehandlingsplanen.

  Det lönar sig att fastställa resurserna som reser-
verats för att genomföra likabehandlingsplanen i 
själva planen. Resurserna som behövs ska även 
beaktas i budgeten. 

 
  Det lönar sig att fastställa en tidtabell och ansvar 

för uppföljningen och uppdateringen av planen. 
Diskrimineringslagen anger ingen tidsgräns för 
uppdatering av planen. Det rekommenderas att 
planen uppdateras med tre års mellanrum. Pla-

nen kan även uppdateras hela tiden enligt behov 
när det upptäcks nya behov och/eller man avslu-
tar tidigare fastställda åtgärder.

  Kommunerna är även skyldiga att utarbeta en li-
kabehandlingsplan som arbetsgivare. Den verk-
samhetsmässiga och personalpolitiska likabe-
handlingsplanen kan slås ihop, men det ska fram-
gå ur planen vilken del som är myndighetens plan 
och vilken som är arbetsgivarens plan.

  Om en myndighet utarbetar en verksamhetsmäs-
sig jämställdhetsplan kan den, om man så vill, 
kombineras med likabehandlingsplanen. 

8.

  9.

10.

11.

12.
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MÄNNISKOHANDEL 

I FORTSÄTTNINGEN ÖVERVÄGS AVVISNING AV OFFER 
FÖR MÄNNISKOHANDEL TILL ITALIEN NOGGRANNARE 
OCH FALL FÖR FALL

Enligt lagen om diskrimineringsombudsmannen 
(1326/2014) ska diskrimineringsombudsmannen också 
vara nationell rapportör om människohandel, med upp-
gift att i egenskap av självständig och oberoende myndig-
het övervaka fenomen som är relaterade till människo-
handel. Bland annat låter ombudsmannen göra och gör 
själv utredningar om människohandel och relaterade fe-
nomen, samt följer upp hur väl Finland uppfyller sina in-
ternationella förpliktelser i fråga om de mänskliga rät-
tigheterna samt lagstiftningens funktion inom sitt verk-
samhetsfält. 

ANTALET OFFER FÖR MÄNNISKOHANDEL MED NIGE-
RIANSK BAKGRUND VÄXER 

Under 2016 beslöt ombudsmannen, som fungerar som 
nationell rapportör om människohandel, att göra en ut-
redning om hur offer för människohandel för sexuel-
la ändamål med nigeriansk bakgrund behandlas under 
processen för asyl och uppehållstillstånd. Bakom utred-
ningen låg information som rapportören fått om att vissa 
offer för människohandel som avvisats från Finland till 
Italien tvingats bo på gatan med sina barn eller utsatts 
för sexuellt utnyttjande på nytt. Om offren för människo-
handel ursprungligen sökt asyl i Italien avvisas de till Ita-
lien för behandling av deras asylansökan i enlighet med 
Dublinförordningen.

Syftet med utredningen var att kartlägga hur Migrations-
verket tillämpar utlänningslagen (301/2004) och dess 
grunder för uppehållstillstånd vad gäller offer för män-
niskohandel. Utredningen fokuserade särskilt på sådana 
personer som ansökte om internationellt skydd och up-
pehållstillstånd och som myndigheterna hade identifie-
rat som offer för människohandel eller för vilka myndig-
heterna hade godkänt sökandens berättelse om hur per-
sonen hade blivit offer för människohandel.

Utredningen är aktuell av flera skäl. Under de senaste 
åren har antalet personer som sökt skydd i Europa va-
rit större än någonsin sedan andra världskriget. Anta-
let asylsökande med nigeriansk bakgrund har ökat, och 
flera internationella aktörer rapporterar om rått sexuellt 
våld och utnyttjande som i synnerhet kvinnor och flickor 
utsätts för på vägen till Europa och efter att de anlänt i 
Europa. Det att kvinnor med nigeriansk bakgrund utnytt-
jas inom människohandel för sexuella ändamål i Europa 
är ur internationell synvinkel ett av de mest omfattande 
och organiserade fenomenen inom människohandel just 
nu. Personer med nigeriansk bakgrund är den nationali-
tet som oftast faller offer för människohandel i EU, såvi-
da den interna människohandeln inom EU inte beaktas.

Utredningen var även aktuell ur Finlands synvinkel. Per-
soner med nigeriansk bakgrund som är offer för männis-
kohandel för sexuella ändamål har redan under många 
år varit i majoritet i hjälpsystemet för människohandel-
soffer, och deras andel av offren som söker sig till hjälp-
systemet växer år för år. En allt större del av Migrations-
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verkets beslut som berör människohandel gäller perso-
ner med nigeriansk bakgrund som är offer för männis-
kohandel för sexuella ändamål. 

ENDAST EN DRYG FJÄRDEDEL AV OFFREN FÖR MÄN-
NISKOHANDEL FÅR UPPEHÅLLSTILLSTÅND I FINLAND

Utredningen omfattade totalt 64 beslut som berörde 
människohandel som fattats av Migrationsverket från 
början av 2015 till slutet av juli 2016. Under 2015 bevil-
jade Migrationsverket uppehållstillstånd till totalt åtta 
sökande med nigeriansk bakgrund som i sin ansökan 
hänvisat till människohandel för sexuella ändamål. Un-
der 2015 fick den nationella rapportören om människo-
handel veta om fler än 20 kvinnliga sökande med nige-
riansk bakgrund som i sin ansökan om internationellt 
skydd eller uppehållstillstånd lyfte fram att de blivit of-
fer för människohandel för sexuella ändamål, men som 
Migrationsverket inte beviljat uppehållstillstånd eller 
asyl. Enligt den information som den nationella rappor-
tören om människohandel har är en del av dessa per-
soner kunder hos hjälpsystemet, och hjälpsystemet har 
identifierat fem av dem som offer för människohandel. 

Under början av 2016 (fram till slutet av juli) hade Mig-
rationsverket gett totalt 34 beslut beträffande männis-
kohandel, varav 26 gällde kvinnor med nigeriansk bak-
grund som utsatts för sexuellt utnyttjande. Migrations-
verket beviljade uppehållstillstånd till totalt 11 perso-
ner. Bland dem som fick ett positivt beslut ingicktvå 
personer som hjälpsystemet identifierat som offer för 

människohandel. Bland dem som fick ett negativt be-
slut ingick tre personer som hjälpsystemet identifierat 
som offer för människohandel. I två av fallen konsta-
terade Helsingfors förvaltningsdomstol i samband med 
besväret att Migrationsverket bör bevilja sökanden up-
pehållstillstånd. 

År 2015 beviljade Migrationsverket uppehållstillstånd 
till cirka 28 % av de sökande som påstått sig ha blivit 
offer för människohandel för sexuella ändamål. Under 
början av 2016 växte denna andel en aning. Bland de 
negativa besluten som gavs 2016 hade Migrationsver-
ket i 60 % av fallen i och för sig godkänt som fakta att 
sökanden blivit offer för människohandel, eller så hade 
personen identifierats som offer för människohandel av 
hjälpsystemet. I början av 2016 hade Migrationsverket i 
hälften av fallen godkänt sökandens berättelse om att 
ha blivit offer för människohandel.

I motiveringarna till de negativa besluten var Migra-
tionsverkets bedömning om grunderna för asyl att sö-
kandena inte riskerade att utsättas för omänsklig be-
handling eller behandling som kränker deras männis-
kovärde i Italien eller Nigeria. Beträffande grunderna 
för uppehållstillstånd konstaterade Migrationsverket 
att sökandena vid behov kan vända sig till de nigerian-
ska myndigheterna beträffande hot från privatpersoner, 
och att de inte är i särskilt sårbar ställning i Nigeria, 
eftersom de i sitt hemland har ett skyddsnät som be-
står av familjemedlemmar. I fall där Dublinförordning-
en tillämpades ansåg Migrationsverket att Italien som 

På basis av besluten var det 
svårt att dra slutsatser om när 
en sökande beviljas eller inte 
beviljas uppehållstillstånd, 
eller när sökanden beviljas 
uppehållstillstånd som offer för 
människohandel och när på basis 
av individuella, mänskliga skäl. 
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medlemsstat i EU har förbundit sig att skapa ett system 
som hjälper och beskyddar offer för människohandel. 
Migrationsverket ansåg att sökandena kan söka sig till 
hjälp och beskydd i landet i fråga. Rapportören obser-
verade att besluten endast bedömt barnets bästa i liten 
utsträckning. 

ATT AVVISA OFFER FÖR MÄNNISKOHANDEL TILL ITA-
LIEN UTSÄTTER DEM FÖR FORTSATT UTNYTTJANDE

Diskrimineringsombudsmannen, som fungerar som na-
tionell rapportör om människohandel, konstaterade att 
utlänningslagens tillämpningspraxis delvis är oförutsäg-
bar och ojämlik. På basis av besluten var det svårt att 
dra slutsatser om när en sökande beviljas eller inte be-
viljas uppehållstillstånd, eller när sökanden beviljas up-
pehållstillstånd som offer för människohandel och när 
på basis av individuella, mänskliga skäl. Enligt lagen och 
dess förarbeten är den ”särskilt sårbara ställning” som 
förutsätts för beviljande av kontinuerligt uppehållstill-
stånd krävande, och rapportören ansåg att Migrations-
verket tillämpar förutsättningen i begränsad utsträck-
ning. Rapportören konstaterade också att bedömningen 
av människohandelsoffrens situation delvis är bristfällig 
eller åtminstone inkonsekvent, och att forskningen om 
människohandelsfenomenet, de individuella konsekven-
ser som människohandeln orsakar eller riskerna för att 
bli offer för människohandel på nytt inte används i be-
slutsfattandet i tillräcklig utsträckning.

Dessutom konstaterade ombudsmannen i egenskap av 
rapportör att Migrationsverket i sina beslut inte verkar 

bedöma vad internationella människorättskonventioner 
kräver av Finland i fråga om offer för människohandel 
och vad Finland gör för att uppfylla sina internationella 
fördragsförpliktelser vad gäller enskilda sökanden. Rap-
portören hänvisade till den särskilda människorättsbe-
stämmelsen att förebygga risken för att bli offer på nytt, 
enligt vilken Finland genom aktiva åtgärder bör före-
bygga att offer för människohandel blir offer på nytt och 
främja deras anpassning till samhället i den mottagande 
staten i avvisningsfall (Europarådets konvention art. 16).
 
Rapportören ansåg att man i beslutsförfarandet inte ver-
kar bedöma förhållandena för människohandelsoffer och 
den risk för att bli offer på nytt som dessa förhållanden 
medför eller barnets intressen på en sådan individuell 
nivå som i praktiken skulle möjliggöra en bedömning av 
huruvida den sökande och hennes barn överhuvudtaget 
kan avvisas ur landet i enlighet med det internationella 
regelverket om mänskliga rättigheter. Rapportören an-
såg det vara särskilt problematiskt att Finland i prakti-
ken inte heller i tillräcklig utsträckning sörjer för att den 
sökande och hennes barn vid avvisningen hänvisas till 
den hjälp och det stöd som behövs i det mottagande lan-
det. Rapportören ansåg att Finland till dessa delar verkar 
försumma sina bindande folkrättsliga människorättsför-
pliktelser vad gäller offer för människohandel. Som rap-
portör gav ombudsmannen flera rekommendationer och 
utvecklingsförslag beträffande lagstiftningen och praxi-
sen. Bland annat rekommenderade rapportören att Mig-
rationsverket uppdaterar sina anvisningar beträffande 
behandlingen av ansökningar från offer för människo-
handel i Migrationsverket. 
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I delegationen ingick representanter för Migrationsver-
ket, Polisstyrelsen, hjälpsystemet för offer för männis-
kohandel och diskrimineringsombudsmannen. Delega-
tionen mötte flera myndigheter och medborgarorganisa-
tioner i Milano, Turin och Rom. Resan ägde rum i januari 
2017. Informationen som samlades in under resan sam-
manfattades i en reserapport som kan fås från Migra-
tionsverket på begäran.
 
I reserapporten konstateras det att flera av myndighe-
terna och medborgarorganisationerna som delegationen 
träffade ifrågasatte avvisandet av ett offer som är i sår-
bar ställning och som löper risken för att bli offer på nytt. 
Avvisning ansågs vara särskilt riskfyllt i fall där offret för 
människohandel har med sig små barn. Denna åsikt gäll-

 INFORMATIONSRESA PEKADE UT BRISTER I INFORMA-
TIONSFÖRMEDLINGEN OCH TILLGÅNGEN TILL HJÄLP

På hösten 2016 beslöt man sig på Migrationsverket för 
att göra en informationsresa till Italien för att ta reda 
på hur ett offer för människohandel som avvisas under 
Dublinförordningen styrs till hjälp som erbjuds offer för 
människohandel, och i vilka situationer dessa personer 
blir utan hjälp. Ett av resans centrala mål var också att 
få information om vilken instans de finländska myndig-
heterna bör kontakta innan personen avvisas till Italien. 
Dessutom strävade Migrationsverket efter att ta reda på 
vad situationen är för sådana offer för människohandel 
som avvisats till Italien och som har ett gällande uppe-
hållstillstånd i Italien. 

Rapportören ansåg det vara särskilt problematiskt 
att Finland i praktiken inte heller i tillräcklig 
utsträckning sörjer för att den sökande och hennes 
barn vid avvisningen hänvisas till den hjälp och det 
stöd som behövs i det mottagande landet. 
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de både dem som avvisas under Dublinförordningen och 
de offren för människohandel som har skydd eller uppe-
hållstillstånd i Italien.

Under resan framkom det att Italien för tillfället bäst kan 
hjälpa de offer för människohandel vars människohan-
delssituation är akut och som är utsatta för ett direkt sä-
kerhetshot som bekräftas av polisen. Om det gått ett tag 
sedan personen var offer för människohandel är det svå-
rare att få hjälp och för brottsprocessen att fortskrida.

Italien fattar självständigt beslut om vem som får ta del 
av tjänster som riktas till offer för människohandel i Ita-
lien. Ett offer för människohandel som avvisas från Fin-
land till Italien flyttas inte automatiskt från det finländska 
systemet till det italienska. Delegationen fick motstridig 
information om hur och vart de finländska myndigheter-
na borde meddela att Finland kommer att avvisa ett of-
fer för människohandel till Italien. Fastän det i sig ansågs 
vara viktigt att förmedla information så att man kan hjäl-
pa offret som avvisas visste inte myndigheterna hur infor-
mation kunde förmedlas från en myndighet till en annan. 
Som rapportör anser ombudsmannen att bristerna i infor-
mationsförmedlingen betydligt ökar offrets risk för att på 
nytt bli offer för människohandel. Risken är särskilt stor 
när det är fråga om ett offer med psykiska symptom som 
har små barn.
 
Enligt reserapporten förhåller sig de italienska myndig-
heterna för tillfället kritiskt till Dublinförordningen. Det-
ta beror på det större antalet invandrare och asylsökande. 
Eftersom mottagningssystemet för asylsökande och hjäl-

psystemet för offer för människohandel är överbelasta-
de och skyddshemmen är fulla beror det enligt delegatio-
nens uppfattning i praktiken på slumpen och offrens egen 
aktivitet om de får hjälp eller inte. I egenskap av rappor-
tör anser ombudsmannen att en situation där tillgången 
till hjälp beror på förmågan hos ett traumatiserat offer 
som reser med små barn att söka hjälp är utmanande ur 
människorättsperspektiv.

I reserapporten konstateras det också att det är svårt för 
offer för människohandel med asylbakgrund att få hjälp 
i Italien eftersom mottagningssystemet för asylsökan-
de och hjälpen för offren för människohandel är separata 
processer. Det förblev oklart för delegationen om en per-
son som avvisas under Dublinförordningen överhuvudta-
get får tillgång till hjälpsystemet för offer för människo-
handel och hur det inom asylprocessen bedöms om en 
person blivit offer för människohandel. Med hjälp av ett 
handlingsprogram som godkändes 2016 försöker de ita-
lienska myndigheterna att föra dessa två processer när-
mare varandra, men detta arbete är endast i sin början.
 
I februari 2017 informerade Migrationsverket om sin infor-
mationsresa och dess resultat. Överdirektör Jaana Vuorio 
meddelade att informationen man fått under resan kom-
mer att påverka beslutsfattandet vid Migrationsverket. I 
fortsättningen kommer Migrationsverket att överväga när-
mare och på mer individuell basis om ett offer för män-
niskohandel ska avvisas till Italien. Som nationell rappor-
tör om människohandel följer ombudsmannen aktivt med 
Migrationsverkets beslutsfattande. 
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I fortsättningen kommer Migrationsverket 
att överväga närmare och på mer individuell 
basis om ett offer för människohandel ska 
avvisas till Italien. Som nationell rapportör om 
människohandel följer ombudsmannen aktivt 
med Migrationsverkets beslutsfattande. 
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År 2015 växte antalet asylsökande snabbt både i Finland 
och i resten av Europa. Bakom denna tillväxt låg flera fak-
torer, men den främsta orsaken var de utdragna konflik-
terna i olika länder. Under 2015 anlände 32 000 asylsö-
kande i Finland. I maj 2016 uppdaterade Migrationsverket 
sina riktlinjer för Afghanistan, Irak och Somalia utgående 
från ländernas säkerhetsläge. Samtidigt gjordes flera åt-
stramningar i utlänningslagen, bland annat avskaffades 
kategorin humanitärt skydd. Som följd av dessa åtgärder 
har antalet negativa asylbeslut ökat betydligt, både rela-
tivt och kvantitativt sett. 

För att effektivera avvisningen av personer som fått ett nega-
tivt asylbeslut undertecknade Finland en deklaration om av-
visningssamarbete med Afghanistan. Det förväntas att avvis-
ningar från Finland till Afghanistan kommer att öka betydligt.

I och med åtstramningarna i utlänningslagen och Migra-
tionsverkets riktlinjer får allt fler ett negativt beslut på sin 
asylansökan. Den betydliga ökningen i antalet negativa be-
slut, den effektiverade avvisningsprocessen och den nya 
s.k. Frontexförordningens krav på att en bevakare ska va-
ra närvarande kommer att öka behovet av övervakning av 
avvisningarna under de kommande åren. 

Diskrimineringsombudsmannen har inte hittills fått per-
manenta personalresurser eller anslag för kostnaderna 
som denna övervakning kommer att orsaka. Under 2016 
finansierades byråns två avvisningsövervakare med tids-
bunden projektfinansiering. Diskrimineringsombudsman-
nen är oroad över om man i fortsättningen alls kommer 
att kunna övervaka avvisningar om tillräckliga resurser in-
te riktas till övervakningen.

STARKARE ÖVERVAKNING AV VERKSTÄLLANDET 
AV AVVISNINGAR I EUROPA

Under 2016 hände det mycket på den europeiska övervak-
ningsfronten. Det verkar som om kravet på övervakning i 
återvändandedirektivet, som stiftades 2008, äntligen tas på 
allvar. Ett viktigt tecken på detta är Europaparlamentets och 
rådets förordning av september om en europeisk gräns- 
och kustbevakning. Enligt förordningen ska en övervaka-
re vara närvarande på varje flygning som finansierats av 
Frontex. Dessutom hänvisar flera av förordningens punkter 
till de grundläggande rättigheterna, principen om non-re-
foulement samt människorättskonventionerna. 

Artikel 28 förpliktar de deltagande medlemsstaterna och 
gräns- och kustbevakningsbyrån Frontex att säkerställa att 
det under hela återvändandeinsatsen finns garantier för att 
grundläggande rättigheter och principen om non-refoule-
ment respekteras och att tvångsmedel används på ett pro-
portionellt sätt. Minst en övervakare ska vara närvarande 
under hela återvändandeinsatsen. Enligt förordningen har 
Frontex tillsatt en reserv av medlemsstaternas övervakare 
av återvändande som verkställer övervakningen av återvän-
dande med tvång som avses i återvändandedirektivet. Över-
vakarna ska vara utbildade för uppgiften. 

Diskrimineringsombudsmannens båda övervakare har 
avlagt övervakarutbildningen som ges av Frontex och 
Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter 
och de har utnämnts till den europeiska övervakarpoo-
len. Länder som Sverige och Tyskland som inte ännu har 
ett eget övervakningssystem kan be om en övervakare 
från poolen för sina återvändandeinsatser. 

Övervakning av avvisningen

ANTALET AVVISNINGAR ÖKAR  
– STÖRRE BEHOV AV ÖVERVAKNING
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På våren 2016 anslöt sig diskrimineringsombudsmannen 
till det sameuropeiska projektet ”Forced Return Moni-
toring II ” vars syfte är att utveckla den oberoende och 
genomskådliga övervakningen av påtvingande avvisning 
som förutsätts av återvändandedirektivet, stärka de av-
visade personernas grundläggande rättigheter samt gö-
ra avvisningarna mer genomskådliga. Projektet stöder 
Frontex i att skapa en permanent övervakarpool genom 
att erbjuda den övervakarutbildning som förordningen 
kräver, samt genom att främja enhetlig avvisningspraxis 
och reglering på EU-nivå. Ett av målen är att hjälpa med 
att utveckla medlemsstaternas nationella övervaknings-
mekanismer och -praxis. Projektet förvaltas av Interna-
tional Centre for Migration Policy Development i intensivt 
samarbete med Frontex samt Europeiska unionens byrå 
för grundläggande rättigheter. 

TUSENTALS AVVISNINGAR 
– ENDAST ETT FÅTAL ÖVERVAKAS

I slutet av 2016 inledde polisen påtvingande avvisningar 
av irakier och afghaner från Finland. En del afghaner ha-
de redan avvisats med reguljära flygningar, men den för-
sta nationella charterflygningen till Afghanistan gjordes 
i slutet av året. Diskrimineringsombudsmannen överva-
kade denna avvisnings avgångsskede. En övervakare följ-
de även med på en reguljär flygning till Bagdad när man 
verkställde en påtvingad avvisning av en irakisk asylsö-
kande.

Diskrimineringsombudsmannens samarbete med aktö-
rerna inom avvisningen har fungerat väl, och de har för-
hållit sig konstruktivt till den respons övervakaren gett.

Enligt övervakarnas observationer bör polisens 
samarbete med vissa flyktingförläggningar och 
Krämertsskogs förläggning utvecklas. 
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På basis av den övervakning som genomförts hittills har 
polisen i regel handlat professionellt och sakligt. Enligt 
polisens statistik åkte 1 671 eskorterade personer från 
Finland under 2016. Med existerande resurser kan över-
vakarna endast övervaka en liten del av avvisningarna. År 
2016 deltog en övervakare i 22 återvändandeinsatser, varav 
en övervakare var närvarande under flygningen i 12 fall, och 
i 10 fall övervakades endast avgången från Finland. 

Enligt övervakarnas observationer är till exempel an-
vändningen av tolkar och tolkning ibland bristfällig. Om-
budsmannen anser att tolkning alltid borde användas om 
den verkställande myndigheten och personen som avvi-
sas inte har ett gemensamt språk. Hösten 2016 över-
vakades en avvisningssituation där användningen av 
tvångsmedel inte verkade vara proportionell eller följa 
polisens egna anvisningar. Ombudsmannen diskuterade 
först saken med polisledningen och klagade senare hos 
riksdagens justitieombudsman.

Enligt övervakarnas observationer bör polisens samar-
bete med vissa flyktingförläggningar och Krämertsskogs 
förläggning utvecklas. Att bygga upp ett förtroendefullt 
samarbete hjälper de avvisade att orientera sig för åter-
vändandet och förbereda sig på avresan, och tryggar till 
exempel de avvisade personernas hälsovårds kontinuitet. 
Det vore viktigt att polisen och förläggningarnas perso-
nal skulle samarbeta för att avvisningen ska lyckas i det 
skedet då man inte längre kan göra något för att perso-
nen ska få bli kvar i landet. 

Diskrimineringsombudsmannen kan, förutom övervak-
ningsresor som övervakarna genomför, även bedöma av-
visningarna genom att läsa polisens rapporter om es-

korteringen. Rapporternas nivå har dock varierat, vilket 
tvingat övervakarna att ge polisen respons. Vissa eskor-
terande patrullers förmän skriver detaljerade rapporter, 
men en del av rapporterna är mycket korta och tillåter 
inte övervakaren att bedöma polisens handlingar i sam-
band med avvisningen. Omfattande rapporter är även en 
fördel för polisen. De är särskilt viktiga i fall där kritik 
riktas mot eskortens agerande. Rapporter av hög kvalitet 
kan också ha en betydelse för spridningen av god praxis.

Polisstyrelsens avvisningsbestämmelse har varit under 
arbete länge, och det vore viktigt att få en uppdaterad be-
stämmelse för att styra polisverksamheten, i synnerhet 
nu när antalet avvisningar håller på att öka. När antalet 
avvisningar ökar behövs även fler poliser som fungerar 
som eskorter. Att eskortera personer som avvisas är ett 
specialuppdrag, och för att se till att avvisningarna res-
pekterar de mänskliga rättigheterna är det viktigt att po-
lisen också satsar på att utbilda nya eskorter och förmän 
för eskorterande patruller.

För individer som avvisas måste diskrimineringsom-
budsmannen och polisen beakta skyddet för privatliv 
samt tystnadsplikten. Ur polisverksamhetens synvin-
kel ingår det i avvisningarna taktiska och operativa se-
kretessbelagda omständigheter. Det främsta syftet med 
övervakningen är att utveckla avvisningsverksamheten 
så att den bättre stämmer överens med de grundläg-
gande och mänskliga rättigheterna. Därför ligger tyngd-
punkten för övervakningsarbetet inte på publicitet eller 
på att sprida information. Diskrimineringsombudsman-
nen och övervakarna ger inte ut uppgifter om planerade 
avvisningar och ger inte heller ut separata pressmedde-
landen i efterhand om hur enskilda insatser genomförts.
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