
Rätten att inte bli diskriminerad –
vad gäller egentligen på Åland? 

Seminarium och samtal
Måndag 31 oktober, kl. 18.00 – 19.30

Program

• Ny diskrimineringslag på Åland 1.1.2023 – de 

största förändringarna. (Johanna Fogelström-

Duns, Ålands ombudsmannamyndighet)

• Diskrimineringsombudsmannens arbete och 

erfarenheter, samt nyheter som är på 

kommande i diskrimineringslagen. (Kristina 

Stenman Diskrimineringsombudsman Finland)

• Samtal med diskrimineringsombudsman Kristina 

Stenman, Robin Harms specialsakkunnig och 

chef för diskrimineringsteamet i Helsingfors. 

• Möjlighet att ställa frågor.



Grundlagen 6 §

Diskrimineringslag

Jämställdhetslag

Strafflagen 



Uppdaterad diskrimineringslag 

Åland från 1.1.2023

• säkerställa likvärdigt rättsskydd för alla på Åland

• uppfylla FN-konventionen om rättigheter för personer 

med funktionsnedsättning 

• komplettera de diskrimineringsgrunder som saknas 

• tydligare skyldighet att främja likabehandling 



Lagens definitioner av förbjuden 

diskriminering

• Direkt

• Indirekt

• Trakasserier

• Instruktion att diskriminera

• Vägran att göra rimliga anpassningar 

(FFS)



Nuvarande Ålands diskrimineringslag

Kön

Könsidentitet

Könsuttryck

Ålder

Ursprung/etnisk 
tillhörighet

Nationalitet

Språk

Religion

Annan övertygelse/

åsikt

Politisk verksamhet

Fackföreningsverksamhet

Familjeförhållanden

Hälsotillstånd

Funktionsnedsättning/funktions-
hinder

Sexuell läggning

... eller någon annan orsak som 
gäller en personlig egenskap/ 
…eller annan därmed jämförbar 
omständighet.

Jämst.-

lagen

Diskrimineringsgrunder nuvarande landskapslagar jämställdhet och diskriminering 



Diskrimineringsgrunder rikslag

Kön

Könsidentitet

Könsuttryck

Ålder

Ursprung

Nationalitet

Språk

Religion

Övertygelse

åsikt

Politisk verksamhet

Fackföreningsverksamhet

Familjeförhållanden

Hälsotillstånd

Funktionsnedsättning

Sexuell läggning

... eller någon annan orsak som 
gäller en personlig egenskap

Jämst.-

lagen

Diskrimineringsgrunder rikslagen



Skyldighet att främja likabehandling

• Myndigheter

• Utbildningsanordnare (varje läroanstalt/skola)

• Arbetsgivare (30+) 

Senast inom två år (31.12.2025)



Diskrimineringslagstiftning

landskapslag (1989:27) om 

tillämpning i landskapet Åland av 

lagen om jämställdhet mellan 

kvinnor och män

landskapslag (2022:43) om 

tillämpning av diskrimineringslagen 

[från 1.1.2023]

FFS diskrimineringslag 2014/1325
FFS lag om jämställdhet mellan 

kvinnor och män 1986/609

Jämställdhetsombudsmannen

FFS JÄMO 2014/1328 FFS DO 2014/1326

landskapslag (2014:33) om 

Ålands ombudsmannamyndighet



landskapslag (1989:27) om 

tillämpning i landskapet Åland av 

lagen om jämställdhet mellan 

kvinnor och män

landskapslag (2022:43) om 

tillämpning av diskrimineringslagen 

[från 1.1.2023]

Landskapsregeringen och underlydande myndigheter, kommunernas 
förvaltning

Tjänstemän (landskapet och kommunerna)

hälso- och sjukvård

socialvård

undervisning

näringsverksamhet 

främjande av sysselsättningen 

hyra

läroavtal

kultur och idrott

ungdomsarbete

allmän ordning och säkerhet 

biblioteks- och museiväsendet



FFS diskrimineringslag 2014/1325
FFS lag om jämställdhet mllan

kvinnor och män 1986/609

Jämställdhetsombudsmannen

arbetstagare som är privaträttsligt anställda och statstjänstemän

föreningar och stiftelser, bolag och andra privaträttsliga 

sammanslutningar, försäkringsavtal, försvarsväsendet och 

gränsbevakningen, televäsendet samt bank- och kreditväsendet



Vi hjälper dig att hitta rätt dörr 

www.ombudsman.ax


