
INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER (IMR) INVITERER TIL 
Høring om Diskrimination og fattigdom den 26.10 2010

2010 er det Europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse, og 
i den anledning inviterer Institut for Menneskerettigheder til en høring om 
sammenhængen mellem diskrimination og fattigdom.

Høringen �nder sted den 26. oktober 2010 i Politikens Hus – Foredragssalen -  fra 
kl. 12.30 – 17.00. Adressen er Vestergade 26, København K.

Med høringen vil vi skabe opmærksomhed om fattigdommens konsekvenser for 
de grupper, der også oplever diskrimination. Hvilken rolle spiller diskrimination i 
forhold til fattigdom i Danmark? Fører diskrimination til fattigdom – eller fattig-
dom til diskrimination? Eller er de to sider af samme sag? 

Vi har inviteret et bredt udvalg af politikere, der vil åbne debatten ved at tilbyde 
forskellige politiske perspektiver på behovet for mere retvisende – og opera-
tionelle -  fattigdomsindikatorer. Herefter fokuserer vi på sammenhængen 
mellem fattigdom, diskrimination og social eksklusion og på de udtryksformer 
og konsekvenser, som oplevet diskrimination har blandt de forskellige diskrimi-
nationsgrupper: race og etnisk oprindelse, religion og tro, seksuel orientering, 
handicap, alder og køn.

Høringen tilbyder også en række videnskabeligt funderede input om de økono-
miske, juridiske og sociale implikationer af fattigdom i Danmark, bl.a i forhold til 
børn og unge.

Endeligt sætter vi også fokus på de bidrag, civilsamfundets aktører inden for 
ligebehandlingsfeltet yder til fattigdomsbekæmpelse. Herunder den rettigheds-
baserede tilgang gennem e�ektiv bekæmpelse af diskrimination. Det sker ud fra 
spørgsmålet: Kan  ligebehandling gøre en forskel i bekæmpelsen af fattigdom?

Se det vedlagte program for mere information om høringen. 
Du kan tilmelde dig på mail til jlp@humanrights.dk senest den 12. oktober 2010. 
Ønsker du yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte chefkonsulent 
Mandana Zarrehparvar på tlf 3269 8892 eller mail: mza@humanrights.dk. 

Hvad er sammenhængen mellem diskrimination og 
fattigdom?
Politikens Hus - tirsdag den 26. oktober 2010 // Dagens ordstyrer: Lars Trier Mogensen, 
redaktør, Politiken // Digtoplæsning: Louise Rosengreen, forfatter

Institut for Menneskerettigheders
ligebehandlingshøring 2010
 

PROGRAM
12.00-12:30 Registrering

12:30–13:30 Åbnings session 
Indledende bemærkninger v. Lars Trier Mogensen, Politiken 
Velkomst v. Kjeld Holm, formand for Institut for Menneskerettigheders bestyrelse
Hvornår er du fattig - Indikatorer for fattigdom – v. ordførere: Yildiz Akdogan (S), Ellen 
Trane Nørby (V), Özlem Cekic (SF) og Vivi Kier (K)  

13:30–14:45 Første session: Diskrimination og fattigdom går hånd i hånd
Diskrimination, fattigdom og social eksklusion v. Mandana Zarrehparvar, chefkonsulent, 
IMR
Korte indlæg fra Ligebehandlingsudvalget, ved repræsentanter  fra Ligebehandlingsud-
valget under IMR (repræsenterende områderne køn, alder, seksuel orientering, etnicitet, 
religion og tro samt handicap)

Reaktioner fra salen

14:45–15:00 Ka�epause 

15:00–16:30 Anden session: Fattigdommens konsekvenser
Analyser af økonomisk fattigdom i Danmark, v. Jonas Schytz Juul, chefanalytiker, Arbe-
jderbevægelsens Erhvervsråd
Børn og unges fattigdom – En beskrivelse af de vilkår fattige børn og unge har, og hvad 
det betyder for deres deltagelse i uddannelse og fritidsliv, v. Laila Walther, Centerchef, 
Center for forebyggelse og rådgivning, Københavns Kommune
Antidiskriminationslovgivningens begrænsninger i bekæmpelsen af diskrimination og 
fattigdom v. Lynn Roseberry, afdelingsleder, CBS 

16:30–17:00 Afrundingssession
Civilsamfundets rolle i bekæmpelse af diskrimination og fattigdom v. 
Holger Kallehauge, tidl. Landsretsdommer og mødeleder for IMR’s Ligebehandlingsud-
valg
Opsamling: Bekæmpelse af fattigdom gennem e�ektiv bekæmpelse af diskrimination v. 
Susanne Nour, afdelingsleder, IMR

Debat med salen


