
  
Program torsdag, den 12. november 2015: 

 

Kl. 16.30 – 16.45 

Intro til FIU-Ligestilling og Anti-diskriminationsprojektet 

v/ Kristine E. Raunkjær, Projektmedarbejder FIU-Ligestilling 

 

Kl. 16.45 – 19.00 

Rettigheder på arbejdsmarkedet - ret til lige behandling og frihed 

fra diskrimination. Handlemuligheder i forbindelse med 

diskrimination v/ Rune Asmussen, Advokat i 3F 

Kl. 17.45 – 18.15 

Pause samt spisning af let måltid 

 

Kl. 19.00 – 19.30 

Afrunding v/Kristine E. Raunkjær 

 

 
 
 
 
 

 
Baggrund: 
Som arbejdstager i Danmark har du en lang række rettigheder. 
Du har bl.a. ret til at blive behandlet ligeværdigt med dine 
kollegaer, og du har ret til ikke at blive udsat for usaglig 
forskelsbehandling og diskrimination grundet din etnicitet, 
nationalitet, religion, hudfarve m.m. Det gælder både, når du 
søger job, i hverdagen på jobbet og i forbindelse med 
afskedigelse. Disse rettigheder har du i kraft af 
Forskelsbehandlingsloven og Ligebehandlingsloven. 
Derudover har du også ret til at være medlem af en fagforening, 
med den beskyttelse det indebærer. 
 
 
Udbytte:  
På dette fyraftensmøde vil du blive introduceret til de rettigheder, 
du som arbejdstager er sikret i kraft af Forskelsbehandlings- og 
Ligebehandlingsloven. Du vil få konkrete eksempler på hvad, der 
ifølge loven betragtes som diskrimination, usaglig 
forskelsbehandling og chikane. Derudover vil du få input til, hvad 
du skal gøre, hvis du bliver udsat for diskrimination, og hvem der 
kan hjælpe dig. 
 
 
 



 

2015 

Målgruppe: 
Udenlandske arbejdstagere og personer med 
anden etnisk baggrund end dansk.  
Alle er velkomne. Deltagelse er gratis. 
 
Tid og sted: 
Mødesalen, 2. sal i Baghuset 
FOA Social- og Sundhedsafdelingen, 
Godthåbsvej 15, Frederiksberg. 
 
Ledsager: 
Du er velkommen til at tage en ledsager med. 
 

Tilmelding skal ske til: 
FOA medlemmer gerne via dette link: 
www.tilmeldmig.dk/?9999155006 

 
Alle kan tilmelde sig via mail: UDDA050@FOA.DK 
eller på telefon 46 97 22 00. 
Husk at oplyse, om du har ledsager med. 

 
Senest: Fredag, den 06. november 2015 
Tilmelding er nødvendig af hensyn til bestilling af 
fortæring. 

Vi håber, du har tid, lyst og mulighed for at deltage! 

Fyraftensmøde om diskrimination og usaglig 
forskelsbehandling på arbejdsmarkedet for 
personer med anden etnisk baggrund end dansk: 

Kend dine rettigheder! 
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