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Diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567)

Doktor Forselius

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

Yrkanden
DO yrkar att N.D. förpliktas att till N.S. utge diskrimineringsersättning med
10 000 (tio tusen) kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen
(1975:635) från dagen för delgivning av stämning till dess full betalning sker.

Sammanfattning av grunderna för talan
N.D. har den 19 december 2013, inom ramen för den restaurangverksamhet han
som enskild näringsidkare bedriver under firman Valjol, uttryckt till
restauranggästerna N.S. och A.G. att sluta pussa varandra.
N.D. har härigenom missgynnat N.S. genom att behandla henne sämre än andra
behandlas i en jämförbar situation. Missgynnandet har samband med N.S:s
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sexuella läggning. N.S:s agerande hade vidare samband med N.S. sexuella
läggning och kränkte hennes värdighet.
Detta innebär att N.D. har utsatt N.S. för diskriminering i strid med 2 kap. 12 §
DL jämfört med 1 kap. 4 § punkterna 1 och 3, DL. N.D. ska därför betala
diskrimineringsersättning för den kränkning som diskrimineringen har
inneburit enligt 5 kap. 1 § samma lag.

Omständigheter
N.S. är 26 år gammal. Hon bor i Göteborg. Den 19 december 2013 besökte
N.S., hennes flickvän A.G. och deras vän F.T. puben Flygarns Haga. När F.T.
var på toaletten lutade A.G. sig fram mot N.S. och gav henne en puss på
munnen. N.D. kom då omedelbart fram till bordet och började plocka bort
glasen från bordet på ett demonstrativt sätt. När han hade gått pussade N.S.
A.G. en gång till på munnen. N.D. kom tillbaka och sa något i stil med att det
där får ni ta hemma sen. N.S. frågade om han skojade med dem. N.D. sa att han
inte skämtade. När F.T. kom tillbaka från toaletten lämnade sällskapet puben.

Bevisning
Preliminär bevisuppgift
1.

Förhör under sanningsförsäkran med N.S. angående pubbesöket den 19
december 2013. Förhöret åberopas till styrkande av att N.D. har uttalat sig
på det sätt som har angetts. Förhöret åberopas även till styrkande av
skäligheten i det yrkade beloppet.

2.

Vittnesförhör med A.G. angående pubbesöket den 19 december 2013.
Förhöret åberopas till styrkande av styrkande av att N.D. har uttalat sig på
det sätt som har angetts.

Ansökningsavgift
Ansökningsavgiften 900 kronor har betalats till tingsrättens plusgirokonto
814072-5.
Anna Rosenmüller Nordlander
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Bilagor
1.
2.
3.

Rättegångsfullmakt
Utdrag från InfoTorg
Kvitto på betald ansökningsavgift
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