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Diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567)

______________________________
Diskrimineringsombudsmannen (DO) ansöker härmed om stämning mot
Region Skåne, Skånetrafiken.
DO för som part talan för M.J. med stöd av 6 kap. 2 § diskrimineringslagen
(2008:567, DL). M.J. har medgett att DO för hennes talan.

Yrkande
DO yrkar att Region Skåne, Skånetrafiken förpliktas att till M.J. utge
diskrimineringsersättning med 30 000 (trettiotusen) kronor. På beloppet yrkas
ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för delgivning av stämning
till dess full betalning sker.
DO yrkar också ersättning för rättegångskostnader med ett belopp som senare
kommer att anges.

Sammanfattning av grunderna för talan
Skånetrafiken har den 6 januari 2015 kränkt M.J:s värdighet genom att
chauffören på en bussfärd som har tillhandahållits av Skånetrafiken har kallat
M.J. för ”fitta” och ”hora”. Uttalandena har haft samband med M.J:s
könstillhörighet.
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Skånetrafiken har därigenom utsatt M.J. för diskriminering i strid med 2 kap.
12 § jämfört med 1 kap. 4 § punkten 4, DL. Skånetrafiken ska därför betala
diskrimineringsersättning för den kränkning som diskrimineringen har
inneburit enligt 5 kap. 1 § samma lag.

Omständigheter
Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne som har ansvaret för den
lokala och regionala trafiken i Skåne.
Den 6 januari 2015 skulle M.J. ta bussen hem till Malmö efter sin arbetsdag.
Hon gick på en av Skånetrafikens bussar i Höllviken, linje 100, som trafikerar
sträckan mellan Falsterbo Strandbad och Malmö C. Under resan märkte hon att
bussen svajade fram och tillbaka. Genom den stora backspegeln bredvid
busschauffören kunde hon se att chauffören pratade i sin mobiltelefon och
fingrade på den samtidigt som han framförde bussen. Eftersom M.J. kände sig
otrygg gick hon fram till chauffören och bad honom med lugn röst att lägga
undan telefonen och koncentrera sig på trafiken istället. Busschauffören fick då
ett raseriutbrott. Han stannade bussen tvärt och skällde ut M.J.. Han skrek åt
henne att hon skulle hålla käften och kallade henne för ”hora”, ”fitta” och ”
jävla idiot”. En annan kvinna som reste med sina barn bad chauffören att tänka
på sina ord. Då skrek chauffören att de var alla idioter och att de kunde dra åt
helvete.
Chauffören startade bussen och körde vidare. Sedan tog upp sin mobiltelefon,
och då sa M.J. till honom igen. Chauffören stannade bussen, ställde sig upp och
tog tag i M.J:s jacka. Han skrek åt henne att hon skulle gå av bussen. M.J.
ryckte sig loss och backade bakåt i bussen. Chauffören körde vidare och tog
upp sin mobiltelefon igen varpå M.J. gick fram en tredje gång, den här gången
för att filma honom. Chauffören försökte då rycka M.J:s mobiltelefon ur
handen på henne. Han stannade bussen och ringde ett samtal där han uppgav att
han behövde hjälp med en jobbig och aggressiv passagerare. När M.J. steg av
bussen gjorde chauffören en obscen gest åt henne med sitt ena långfinger.
M.J. blev både rädd och upprörd. Hon kände sig kränkt av att inför andra ha
blivit kallad ”hora” och ”fitta”. På grund av det inträffade har hon undvikt att
åka buss. Efter bussfärden gjorde M.J. en polisanmälan och en anmälan till
Skånetrafiken. Även andra passagerare har framfört klagomål till Skånetrafiken
angående samma bussfärd.

Ansökningsavgift
Ansökningsavgiften 2 800 kronor har betalats till tingsrättens plusgirokonto
814058-4.
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