
Spørsmål til forberedelse til seminar  i diskriminerings- og likestillingsrett 

høsten 2012 

 

TIL ANNE HELLUM: diskrimineringsvern generelt og diskrimineringsgrunnlagene kjønn og 

seksualitet: gjennomgåelse 18.09 

1.Hvor går grensen mellom saklig og usaklig forskjellsbehandling, nevn eksempler 

2. Hva er forskjellen på direkte og indirekte diskriminering og hvilken rettslig betydning har skillet, 

nevn eksempler 

3. Hvilken status har det internasjonale diskrimineringsvernet i norsk rett og hvordan skal det fortolkes? 

 

TIL MARIANNE JENNUM HOTVEDT : Funksjonsevne: gjennomgåelse 06.09 

Er det diskriminering hvis:  

1. En arbeidstaker med lammelser ikke får lønnstillegg?  

2. Alle andelseiere i et borettslag, også bevegelseshemmede, må betale  

for elektrisk garasjeåpner?  

3. En sykepleier med nattevakter får diabetes 1, og arbeidsgiver:  

- Ikke foretar seg noe?  

- Omplasserer han til dagvakter mot hans vilje? 

 

TIL RONALD CRAIG: etnisk diskriminering gjennomgåelse 11.09 

1. Hvilke 3 spørsmål må besvares i enhver vurdering av om en handling er i strid med 

diskrimineringslovens § 4 (forbud mot diskriminering)? 

2. Hvorfor er det vanskelig å vinne en sak om etnisk diskriminering i arbeidslivet? 

3. Ble vernet mot diskriminering pga språk styrket eller svekket når «språk» fra 2009 ble uttrykkelig 

nevnt som et eget diskrimineringsgrunnlag i diskrimineringsloven? Tidligere var språk tolket inn som 

et aspekt av diskrimineringsgrunnlaget «etnisitet». 

 

TIL VIBEKE BLAKER STRAND : diskrimineringsvern og trosfrihet – blir lagt ut senere 

TIL KIRSTEN KETSCHER : Arbeidslivsdiskriminering – kjønn og alder: 

1) Dansk Højesteret: Ligelønssag 

Højesteret deler sig i et flertal og mindretal: Hvad er den retlige forskel mellem de to? 

2) EU-dom: Bilkasagen 

Overvej hvilke(n) stereotypisering(er), der ligger til grund for Bilkas afskæring af deltidsansattes 

pensionsrettigheder 



3) Norges Høyesterett: Aldersdiskriminering 

Hvordan retfærdiggør man den skete diskriminering? 

 

Til gjennomgåelse 13.september: 

  



1) Hva er det med religion som gjør at det oppstår problemer i forhold  

til individers vern mot diskriminering?  

2) Er religiøse kollektivers begrunnelse for å forskjellsbehandle  

forskjellig ettersom det er kjønnsdiskriminering, diskriminering på  

grunn av seksuell orientering eller diskriminering på grunn av religion  

og livssyn som er tema? Og hvis ja, på hvilken måte?  

3) Hvorfor er statens plikter til å ivareta et strukturelt  

diskrimineringsvern av betydning i spørsmål om diskrimineringsvern og  

religion? Kan muslimske kvinners bruk av religiøse hodeplagg aktualisere spørsmål om statens plikter 

til å ivareta et strukturelt  

diskrimineringsvern? Og hvis ja, på hvilken måte? 


