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I enlighet med lagtingets beslut1 föreskrivs2:
1§
Lagens syfte
Denna lag har till syfte att motverka och
förhindra diskriminering på grund av etnisk
tillhörighet, religion eller annan övertygelse,
funktionshinder, ålder eller sexuell läggning eller annan därmed jämförbar omständighet.
2§
Definition av diskriminering
Med diskriminering menas i denna lag direkt
diskriminering, indirekt diskriminering, trakasserier och instruktioner att diskriminera.
Direkt diskriminering anses förekomma när
en person behandlas mindre förmånligt än en
annan person behandlas, har behandlats eller
skulle ha behandlats i en jämförbar situation.
Indirekt diskriminering anses förekomma
när en skenbart neutral bestämmelse eller ett
skenbart neutralt kriterium eller förfaringssätt
särskilt missgynnar vissa personer, om inte
bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet
objektivt motiveras av ett berättigat mål och
medlen för att uppnå detta mål är lämpliga och
nödvändiga.
1)

2)

Trakasserier anses förekomma när ett oönskat beteende syftar till eller leder till att en
persons värdighet kränks och att en hotfull,
fientlig, förnedrande, förödmjukande eller kränkande stämning skapas.
3§
Förbud mot diskriminering av
tjänstemän och näringsidkare
Diskriminering som sker på grund av etnisk
tillhörighet, religion eller annan övertygelse,
funktionshinder, ålder eller sexuell läggning är
förbjuden
1) i fråga om villkor för tillträde till verksamhet som egenföretagare och till yrkesutövning,
2) i fråga om villkor för tillträde till yrkesvägledning, yrkesutbildning och omskolning, inklusive yrkespraktik, samt
3) i fråga om villkor för tillträde till tjänst hos
landskapet eller kommunerna eller tjänstevillkor.
Särbehandling på grund av ålder skall inte
uppfattas som diskriminering om den på ett
objektivt och rimligt sätt kan motiveras av mål
som rör sysselsättningspolitik, arbetsmarknad, yrkesutbildning eller något annat berättigat mål.
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Särbehandling skall inte uppfattas som diskriminering om den beror på ett verkligt och
avgörande yrkeskrav på grund av yrkesverksamhetens natur eller på grund av sammanhanget där yrkesverksamheten utförs, förutsatt
att målet är berättigat och kravet proportionerligt.
Bestämmelser i självstyrelselagen för Åland
och jordförvärvslagen för Åland (FFS 3/1975),
eller i lag som stöder sig på dessa bestämmelser,
angående krav på kunskaper i svenska eller på
innehav av åländsk hembygdsrätt eller finskt
medborgarskap skall inte betraktas som diskriminering enligt 1-3 mom.
4§
Förbud mot diskriminering inom hälso- och
sjukvården och socialvården
Diskriminering som sker på grund av etnisk
tillhörighet, religion eller annan övertygelse eller sexuell läggning är förbjuden inom hälso- och
sjukvården och socialvården.
5§
Förbud mot diskriminering i skolan
samt inom varu- och tjänstesektorn
Diskriminering som sker på grund av etnisk
tillhörighet, religion eller annan övertygelse,
funktionshinder eller sexuell läggning är förbjuden inom skolan samt vid sådant yrkesmässigt
tillhandahållande av varor och tjänster, inklusive bostäder, som avser verksamheter inom landskapets behörighet.
6§
Åtgärder till gagn för tjänstemän
med funktionshinder
Landskapet och kommunerna skall i varje
konkret fall vidta de åtgärder som behövs för att
göra det möjligt för en person med funktionshinder att, på samma villkor som en person utan
funktionshinder, erhålla en tjänst, vara verksam som tjänsteman, delta i vidareutbildning
för tjänstemän och bli befordrad som tjänsteman, såvida sådana åtgärder inte medför en
oproportionerlig börda för arbetsgivaren.
7§
Positiv särbehandling
Bestämmelserna i denna lag innebär inte
något hinder mot att besluta om särskilda åtgärder för att förhindra att personer missgynnas
på grund av etnisk tillhörighet, religion eller

annan övertygelse, funktionshinder, ålder eller
sexuell läggning eller för att kompensera ett
sådant missgynnande.
8§
Förbud mot repressalier
Det är förbjudet att utsätta enskilda för
ogynnsam behandling eller ogynnsamma följder på grund av klagomål om diskriminering.
9§
Gottgörelse
I landskapet skall bestämmelserna om gottgörelse i 9 och 21 §§ lagen om likabehandling
(FFS 21/2004) tillämpas i den lydelse de har när
denna lag träder i kraft. Ändringar i dessa
bestämmelser gäller i landskapet från den dag
de träder i kraft i riket.
10 §
Tillsyn
Diskrimineringsombudsmannen skall se till
att denna lag följs.
I första hand skall diskrimineringsombudsmannen försöka förmå dem som omfattas av
förbuden mot diskriminering och repressalier
att frivilligt följa lagen.
När det finns sannolika skäl att befara att
någon har begått en gärning som är straffbar i
enlighet med bestämmelserna i 13 § skall diskrimineringsombudsmannen anmäla saken
till allmän åklagare.
11 §
Vite
Om någon trots påpekanden från diskrimineringsombudsmannen inte rättar sig efter denna
lag kan diskrimineringsombudsmannen förelägga denne att fullgöra sina skyldigheter enligt
lagen vid vite.
Vitet föreläggs till ett visst belopp eller så att
dess storlek bestäms på basis av tid. Vitesbeloppet skall bestämmas med hänsyn till dels
intresset av att skyldigheten fullgörs och dels
den förpliktades betalningsförmåga.
Av vitesföreläggandet skall det tydligt framgå vilken skyldighet den som förelagts vitet
skall uppfylla. Vitesföreläggandet skall även
innehålla en tidpunkt före vilken eller från vilken skyldigheten skall uppfyllas.
Diskrimineringsombudsmannen får döma ut
vitet om den som förelagts vitet utan giltig
orsak underlåtit att uppfylla den ålagda skyldigheten.
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Innan vite föreläggs eller döms ut skall den
som berörs höras.
12 §
Besvär
Besvär över beslut om föreläggande och utdömande av vite anförs hos Ålands förvaltningsdomstol inom 30 dagar från delgivningen av
beslutet.
13 §
Straffbestämmelser
I landskapet skall bestämmelserna i 11 och
47 kap. strafflagen (FFS 39/1889) om straff för
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diskriminering tillämpas i den lydelse de har
när denna lag träder i kraft. Ändringar och nya
bestämmelser om straff för diskriminering
skall tillämpas från den dag de träder i kraft i
riket.
14 §
Ikraftträdande
Denna lag träder i kraft den 1 december 2005.
Genom denna lag upphävs 13 kap. 6 § strafflagen samt 17 § 3 och 4 mom. och 54 § 2 mom.
lagen om arbetsavtal (FFS 320/1970) i den lydelse som tidigare varit gällande i landskapet
jämlikt 71 § självstyrelselagen.

Mariehamn den 10 november 2005
HARRIET LINDEMAN
landskapsregeringsledamot
Britt Lundberg
föredragande ledamot
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