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Diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567)

______________________________

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

Yrkanden
DO yrkar att Sheraton förpliktas att till D.N. utge diskrimineringsersättning
med 20 000 (tjugotusen) 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.
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Sammanfattning av grunderna för talan
Sheraton har den 25 mars 2014 ifrågasatt D.N:s rätt eller intresse av att vistas,
äta eller hämta kaffe i hotellets frukostmatsal och har istället hänvisat henne att
dricka kaffe i hotellobbyn. Sheraton har även i samband därmed initialt begärt
betalning för kaffet i lobbyn och därutöver inte bemött D.N. på ett gästvänligt
sätt.
Sheraton har härigenom missgynnat D.N. genom att behandla henne sämre än
andra hotellgäster har blivit behandlade eller skulle ha blivit behandlade i en
jämförbar situation. Missgynnandet har samband med D.N.s etniska
tillhörighet.
Detta innebär att Sheraton har utsatt D.N. för diskriminering i strid med 2 kap.
12 § DL och ska därför betala diskrimineringsersättning för den kränkning som
diskrimineringen har inneburit enligt 5 kap. 1 § samma lag.

Omständigheter
Bakgrund

D.N. har romsk etnisk tillhörighet. Hon bär den finskromska traditionella
dräkten med lång vid kjol. Förvaltningsaktiebolaget Tegelbacken AB bedriver
hotell- och restaurangrörelse i Stockholm under namnet Sheraton Stockholm
Hotel.
Händelseförlopp

Natten mellan den 24 och 25 mars 2014 bodde D.N. på Sheraton Stockholm
Hotel. Hon befann sig i Stockholm med anledning av att hon skulle delta i en
av regeringen anordnad konferens där vitboken om övergrepp mot romer skulle
presenteras.
När D.N. gick in i frukostmatsalen på morgonen blev hon upphunnen bakifrån
av en kvinna ur personalen, J.F.G . J.F.G ifrågasatte vad D.N. gjorde där och
bad henne följa med ut ur matsalen. D.N. höll nyckelkortet till sitt hotellrum i
handen. J.F.G visade inget intresse av att se nyckelkortet. När de hade kommit
ut ur frukostmatsalen frågade J.F.G vad D.N. ville ha. D.N. svarade kaffe,
eftersom det var det första hon kom att tänka på. J.F.G slog in kaffet i kassan
för att ta betalt för det. D.N. protesterade då och påpekade att kaffet inte borde
kosta något eftersom det ingick frukost i hennes hotellbokning. J.F.G
makulerade då notan. J.F.G sa till D.N. att hon kunde sätta sig ute i hotellobbyn
så skulle hon servera kaffet där. D.N. undrade varför hon skulle sitta i lobbyn
varpå J.F.G svarade att det var trevligare för henne.
Vid ingången till frukostmatsalen fanns en bardisk där det stod fyllda juiceglas.
D.N. frågade om juicen var en del av frukostbuffén. Hon fick upprepa frågan
flera gånger innan hon till slut fick ett kort jakande svar av J.F.G . D.N. tog
med sig ett glas juice och gick och satte sig vid ett bord i lobbyn, där en kollega
till D.N., S.I., väntade.
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Preliminär bevisuppgift
Förhör under sanningsförsäkran med D.N. angående omständigheterna i
samband med att hon skulle äta frukost på hotellet. Förhöret åberopas till
styrkande av att D.N. blev ifrågasatt när hon kom in i frukostmatsalen, att
hotellpersonalen frågade vad hon ville ha, att hotellpersonalen tänkte ta betalt
för kaffet, att hotellpersonalen hänvisade D.N. att sitta i lobbyn och dricka
kaffet samt att D.N. fick ett otrevligt bemötande.

Ansökningsavgift
Ansökningsavgiften 900 kronor har betalats till tingsrättens plusgirokonto
814008-9.

Anna Rosenmüller Nordlander
Bilagor
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Rättegångsfullmakt
Registreringsbevis
Kvitto på betald ansökningsavgift
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