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Arendets tidigare handläggning

Dislrimineringsnämnden har 17.9.2007 beslutat avslå minoritets-
ombudsmannens ansökan om att diskrimineringsnämnden vid hot om
vite ska förbjuda  Lokalförsäkringsförening, egentligen

Lokalförsäkringsförening, att fortsätta med eller upp-
repa den etniska diskrimineringen av och hans familj
samt övriga kunder i tillhandahå.llandet av förs'å.kringstjänster.

Enligt lagen om likabehandling är det fråga om diskriminering på grund
av etniskt ursprung då det handlar om tjänster som bjuds ut till allmän-
heten eller som distribueras ti ll allmänheten som inte gäller relationer
mellan enskilda individer .

Med diskriminering menas enligt lagen om likabehandling att en person
f°ar en behandling där denne missgynnas jämfört med hur någon annan
behandlas, har behandlats eller skulle behandlas i en jämförbar situation .

Socialarbetare på  stad har berättat att verk-
ställande direktör för Lokalförsäkringsförening, egentligen

 Lokalförsäkringsförening,  hade sagt på
telefon att bolaget baserat på den riskanalys som gjorts inte låter flyk-
tingar teckna hemförsäkring eftersom det inte är lönsamt . Bolagets verk-
ställande direktör  har tillbakavisat socialarbetare 

 utlåtande .
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 och  hade kontakt pA telefon den 1 februa-
ri 2006. Deras redogörelser för innehållet i telefonsamtalet skiljer sig be-
tydligt från varandra.  har i efterhand inte kunnat minnas inne-
hållet i samtalet i detalj . Sakägaren  förstod överhuvudtaget inte
vad som sades under det aktuella telefonsamtalet . Den tolk som var när-
varande,  kan inte minnas den exakta ordalydelsen i 
uttalanden.

Ingen specifik ansökan om att teckna försäkring har gjorts, och den sva-
rande har inte heller i övrigt tagit emot några mer detaljerade uppgifter
om den person som ska försäkras, och därför är det inte heller möjligt att
avgöra om det är fråga om diskriminering .

Diskrimineringsnämnden har hänvisat ti112 § 2 mom . 4 punkten, 6 § 2
mom. 1 punkten och 17 § i lagen om likabehandling .

Förvaltningsdomstolens avgörand e

Vasa förvaltningsdomstol har avslagit minoritetsombudsmannens besvär
över diskrimineringsnämndens beslut 17.9.2007.

Beslutet har motiverats som följer :

Enligt 2 § 2 mom. 4 punkten i lagen om likabehandling (21/2004)
tillämpas lagen bland annat pA diskriminering på grund av etniskt ur-
sprung när det är fråga om tillhandahållande av och ti llgång till boende
eller lös eller fast egendom och tjänster som tillhandahålls allmänheten
eller som är tillgängliga för allmänheten när det är fråga om andra för-
hållanden än förhållanden mellan enskilda .

Enligt 6 § 1 mom. i samma lag Or ingen diskrimineras på grund av
ålder, etniskt eller nationellt ursprung, nationalitet, språk, religion, över-
tygelse, åsikt, hälsotillstånd, fu .nktionshinder, sexuell läggning eller av
nAgon annan orsak som gäller hans eller hennes person .

Enligt 2 mom. i samma paragraf avses med diskriminering bland annat
att någon behandlas mindre förmånligt än nAgon annan behandlas, har
behandlats eller skulle behandlas i en jämförbar situation (direkt diskri-
minering) och att en skenbart neutral bestämmelse eller ett skenbart neu-
tralt kriterium eller förfaringssätt särskilt missgynnar någon jämfört med
andra som utgör jämförelseobjekt, om inte bestämmelsen, kriteriet eller
förfaringssättet har ett godtagbart mål och medlen för att uppnA detta,
mål är lämpliga och nödvändiga (indirekt diskriminering) .
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Enligt 17 § i samma lag om någon som anser sig har blivit utsatt för ett
förfarande som strider mot 6 § vid behandlingen av ett mål eller ärende
som avses i denna lag i domstol eller behörig myndighet lägger fram ut-
redning som ger anledning att anta att det i paragrafen avsedda förbudet
har överträtts, skall svaranden visa att förbudet inte har överträtts . Be-
stämmelsen tillämpas inte vid behandlingen av brottmål .

I regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tryggande
av jämlikhet samt ändring av vissa lagar som har samband med den (RP
44/2003 rd) konstateras, att för att bevisbördan skall överföras på sva-
randen förutsätts att käranden har anfört sannolika skäl till stöd för att
det är frAga om ett diskrimineringsfall . Käranden skall anföra konkreta
fakta som gör att domstolen, diskrimi .neringsnämnden eller något annat
behörigt organ som behandlar diskrimineringsärendet skall kunna anta
att det är fråga om en sAdan förbjuden diskrimineringssituation som av-
ses i 6 §. Sålunda skall enbart ett påstående eller en misstanke som inte
grundar sig på fakta inte överföra bevisbördan på svaranden .

Enligt minoritetsombudsmannens ansökan till diskrimi.neringsnämnden
10.11 .2006 hade familjen haft möte 1 .2.2006 med
socialarbetare  på hennes kontor.  hade
fungerat som tolk under mötet eftersom familjemedlemmama inte har ta-
lat tillräckligt bra svenska. Under mötet med familjen 
hade socialarbetare  på familjens vägnar ringt upp 

 Lokalförsäkringsförening för att be om en offert på hemförsäk-
ring. Enligt socialarbetare svaromål till minoritetsombuds-
mannen 24.8.2006 har verkställande direktör  sagt vid tele-
fonsamtalet 1 .2.2006 att försäkringsbolaget inte beviljar (hem)försäk-
ringar At flyktingar eftersom de gjort den riskanalysen att det inte lönar
sig. Socialarbetare  hade inte kommit ihåg om det förts någon
vidare diskussion om klienterna .s betalningsförmåga. Hon har konstaterat
att som socialarbetare har hon tystnadsplikt och har inte rätt att redogöra
för sina klienters ekonomiska situation för utomstAende .

Enligt Lokalförsäkringsförenings utredning 10 .4.2006
till minoritetsombudsmannen bestrider försäkringsföreningen att man
skulle ha handlat diskriminerande 1 .2.2006 i samband med att socialar-
betare var i kontakt med bolagets verkställande direktör 

 Efter att socialarbetare  hade presenterat sitt ärende, att en
invandrarfamilj på 13 personer som just kommit till behöver
en hemförsäkring, hade verkställande direktören konstaterat som svar att
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om de har fast inkomst kan försäkringsföreningen bevilja dem försäk-
ring. Under samtalet har Lokalförsäkringsförening inte
erhållit svar på sin fråga till om ifrågavarande potentiella kund
kommer att kunna erlägga försäkringspremierna .

Av handlingarna framgår, att som har använt tolk under
mötet, inte har deltagit i samtal mellan socialarbetare och
verkställande direktör  Det framkommer inte att någon specifik
utredning om ar givits At  Lokalför-
säkringsförening för att ansöka om hemförsäkring och inte heller har
några uppgifter om honom tagits emot av bolaget . Säledes har det varit
frågan om en förberedande diskussion eller förfrågan där socialarbetare

har försökt förmedla kontakt mellan och 
Lokalförsäkringsförening . Detta har inte lett till det ske-

de där den normala behandlingen av saken angående inlämning av ansö-
kan för försäkring och riskanalys skulle ha börjat hos försäkringsföre-
ningen.

I ärendet har det inte utretts att bolaget skulle ha förnekat 
 hemförsäkring . Det har inte heller lagts fram någon utredning som

skulle ge anledning att anta att det i 6 § i lagen om likabehandling avsed-
da förbudet har överträtts . Socialarbetare  påstående om dis-
kriminering är inga konkreta fakta som skulle överföra bevisbördan på

 Försäkringsförening enligt 17 § i lagen om likabe-
handling . Med beaktande av ovanstående anser förvaltningsdomstolen
att diskrimineringsnämnden har kunnat förkasta minoritetsombudsman-
nens ansökan.

Arendet har avgjorts utan att höra enär han inte deltagit
i utredandet av detsamma och inte heller framställt yrkanden vid diskri-
mineringsnämnden.

Handläggning i högsta förvaltningsdomstole n

Minoritetsombudsmannen har i sina besvär yrkat att fdrvaltningsdomsto-
lens och diskrimineringsnämndens beslut upphävs och att 

 Lokalförsäkringsförening vid hot om vite förbjuds att fortsätta
med eller upprepa sitt diskriminerande förfarande (direkt diskriminering)
vid erbjudande av försäkringstjänster till familjen ch i
motsvarande fall på grund av personens etniska ursprung .
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Diskrimineringsantagandet har uppstått . Socialarbetare 
som agerar under tj änsteansvar, har kommit ihåg och gett alla rele-

vanta uppgifter om samtalet med verkställande direktör sam-
ma dag som samtalet ägde rum.

17 § i lagen om likabehandling innehåller en bestämmelse om delad be-
visbörda i diskrimineringsärenden . Om någon som anser sig ha blivit ut-
satt för ett förfarande som strider mot 6 § vid behandlingen av ett mål el-
ler ärende som avses i denna lag i domstol eller behörig myndighet läg-
ger fram utredning som ger anledning aft anta att det i paragrafen avsed-
da förbudet har överträtts, ska svaranden visa att förbudet inte har över-
trätts .

I regeringens proposition med förslag till lag om tryggande av jämlikhet
samt ändring av vissa lagar som har samband med den (RP 44/2003 rd)
konstateras i detaljmotiveringen angående 17 § i likabehandlingslagen
att bestämmelsen ska tillämpas på behandling av ärenden i diskrimine-
ringsnämnden och hos andra behöriga myndigheter. I regeringens propo-
sition konstateras ytterligare att för att bevisbördan ska överföras på sva-
randen förutsätts att käranden har anfört sannolika skäl till stöd för att
det är frAga om ett diskrimineringsfall . Käranden ska anföra konkreta
fakta som gör att domstolen, diskrimineringsnämnden eller något annat
behörigt organ som behandlar diskrimineringsärendet ska kunna anta att
det är fråga om en sådan förbjuden diskrimineringssituation som avses i
6 § . Sålunda ska enbart ett påstående eller en misstanke som inte grundar
sig på fakta inte överföra bevisbördan på svaranden . Det ska dock inte
krävas full bevisning utan det ska räcka att domstolen eller en annan be-
hörig myndighet kan anta att diskriminering ägt rum . Eftersom det krävs
att diskrimineringsantagandet ska vara objektivt, används i bestä .mmel-
sen formen "ger anledning att anta" .

I regeringspropositionen konstateras ytterligare att när det gäller direkt
diskriminering ska käranden bevisa att han eller hon behandlats mindre
förmå.nligt än någon annan . Dessutom ska käranden kunna påvisa att si-
tuationen är j ämförbar, även med en fiktiv situation . Talan ska innefatta
ett påstå.ende om att behandlingen har baserat sig på en förbjuden diskri-
mineringsgrund. När ett diskrimineringsantagande har uppkommit, över-
går bevisbördan pA svaranden . Svaranden har möjlighet att omkullkasta
kärandens bevisning eller försvaga den så att den hamnar under bevis-
tröskeln. Om svaranden inte lyckas omkullkasta diskrimineringsantagan-
det, kan han eller hon lägga fram bevis för att förbudet mot diskrimine-
ring i 6 § inte har överträtts . Svarandens bevis ska rikta sig ti ll olika om-
ständigheter när det gäller olika former av diskriminering . När det gäller
direkt diskriminering kan svaranden till exempel försöka bevisa att det
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inte har funnits någon förbjuden grund till behandlingen, att behand-
lingen inte har varit mindre förmånlig än i fråga om andra eller att situa-
tionen inte har varit jämförbar .

Likabehandlingslagen stadgades för att implementera rådets direktiv
2000/43/EG och 2000/78/EG . Rådets direktiv 2000/43/EG om genomfö-
randet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller
etniska ursprung innehåller bland annat ett förbud mot etnisk diskrimine-
ring vid tillhandahållande av tjänster som är tillgängliga för allmänheten
(artikel3, 2 och 1) . Enligt direktivet måste reglerna, om bevisbördan an-
passas på så sätt att bevisbördan övergår ti ll svaranden när det föreligger
ett prima facie -fall av diskriminering för att principen om likabehand-
ling ska kunna tillämpas effektivt .

Artikel 8 i direktivet 2000/43/EG gäller bevisbördan. Medlemsstaterna
ska, i enlighet med sina natione lla rättssystem, vidta nödvändiga åtgär-
der för att säkerställa att det, när personer, som anser sig kränkta genom
att principen om likabehandling inte har tillämpats på dem, inför dom-
stol e ller annan behörig myndighet lägger fram fakta som ger anledning
att anta att det har förekommit direkt eller indirekt diskriminering, ska
åligga svaranden att bevisa att det inte före ligger något brott mot princi-
pen om likabehandling .

I direktivets artikel 8 som ligger bakom paragraf 17 om bevisbördan i
likabehandlingslagen sägs ingenting om sannolika skäl, utan enligt
direktivet ska bevisbördan överföras till motparten redan om det lagts
fram fakta som ger anledning att anta . Enligt 17 § i likabehandlingslagen
krävs inte heller sannolika skäl för att bevisbördan ska överföras till
svaranden, utan det räcker att utredning som ger anledning att anta att
diskrimineringsförbudet har överträtts läggs fram . Hänvisningen i lagens
förarbeten till sannolika skäl är felaktig och illa vald, men hur som helst
bör lagens ordalydelse samt formuleringen i direktiv 2000/43/EG, artikel
8, ges större vikt än en formulering i lagens förarbeten .

Vasa förvaltningsdomstol anser att diskrimineringsantagandet inte har
uppstått . Enligt förvaltningsdomstolen är socialarbetare på-
stående om diskriminering inga konkreta fakta som skulle överföra be-
visbördan pA svaranden.

Förvaltningsdomstolens slutsats är felaktig . Det är inte fråga om ett på-
stående om diskriminering utan om ett vittnesmål avgett av en opartisk
utomstående socialarbetare som agerar under tjänsteansvar . I diskrimine-
ringsmål är det sällan det går att få så klara bevis på diskrimineringen .
Ytterligare stöder tolken vittnesmål socialarbetare 
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vittnesmål . Även omständigheten all familj en efter samtalet i fråga inte
ansökte om hemförsäkring hos föreningen stöder vittnesmål .
Detta berodde pA att familjen via socialarbetare fick den upp-
fattningen att försäkringsbolaget inte beviljar försäkringar ti ll flyktingar.
Från standardpraxis måste ha vetat att ifall en person beviljas ut-
komststöd så är betalningen av försäkringspremierna tryggad . Omstän-
digheten att utan någon som helst detaljerad information om fa-
milj en i fråga så starkt betonat att företaget inte har någon skyldighet att
erbjuda försäkring stöder även det vittnesmål om att bolaget
enligt  inte var intresserat av flyktingar som kunder . Man kan utgå
från att ett försäkringsbolag som utgångspunkt vill ha flera kunder och
inte i samband med beg'åran om offert vanligtvis sfi starkt poängterar att
det inte behöver ge ens en offert innan företaget har någon som helst in-
formation om den potentiella kundens ekonomiska situation .

EG-domstolen har i målet Feryn (C-54/07, 10.7.2008) bland annat tagit
ställning till när diskrimineringsantagandet uppstår. I EG-domstolens
dom sägs bland annat följ ande : "Offentliga uttalanden genom vilka en
arbetsgivare låter ge ti ll känna att denne inom ramen för sin anställnings-
politik inte kommer att anställa arbetstagare med visst etniskt ursprung
eller av viss ras ger anledning att anta, i den mening som avses i artikel
8.1 i direktiv 2000/43, att det föreligger en direkt diskrimi.nerande an-
ställningspolitik. Det åligger därmed arbetsgivaren att visa att principen
om likabehandling inte har Asidosatts . Arbetsgivaren kan göra detta ge-
nom att visa att företagets faktiska anstä.llningspo litik inte motsvarar
dessa förhållanden. Det ankommer på den hänskjutande domstolen att
kontrollera huruvida de omständigheter som läggs arbetsgivaren ti ll last
är styrkta och att bedöma huruvida de uppgifter som arbetsgivaren har
inkommit med till stöd för sitt påstående att han inte har åsidosatt princi-
pen om likabehandling är tillräck liga. "

Enligt domen i målet Feryn utgör den omständigheten att en arbetsgivare
offentligt uttalar att han inte kommer att anställa arbetstagare med visst
etniskt ursprung eller av en viss ras direkt diskriminering avseende an-
stä.llning, eftersom sådana uttalanden starkt kan avskräcka vissa arbets-
sökande från att anmäla sitt intresse för ett arbete och följaktligen utgöra
ett hinder för deras tillträde till arbetsmarknaden .

Föreningens sätt att erbjuda försäkringstjänster var på motsvarande sätt i
sig diskriminerande och uttalande ledde till att familjen inte an-
sökte om försäkring hos företaget . Diskrimineringsantagandet har upp-
stått.
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Konstaterandet i diskrimineringsnämndens beslut som gäller vad 
har berättat är inte alldeles korrekt . har berättat att 

till att börja med sade ti ll henne endast ungefär det att de inte är intresse-
rade av att ha flyktingar som kunder . Först efter aft uttryckt
förskräckelse över ett dylikt rasistiskt svar har  enligt 
sagt att de har haft problem med flyktingar som kunder och har gjort den
riskanalysen att de inte vill ha det i fortsättningen .

har varit i kontakt med mino ritetsombudsmannens byrå både
per telefon och per e-post samma dag telefonsamtalet med ägt
rum, det vill säga 1 .2.2006. Ovan nämnda fraser har återgett
ordagrant bAde muntligt och i sitt e-postmeddelande medan hon ännu
hade samtalet i färskt minne . har med andra ord i detalj refere-
rat samtalet till den del det är av betydelse Or utredningen av huruvida

och företagets agerande varit diskriminerande eller inte . Huruvi-
da kommer ihåg alla övriga delar av samtalet i detalj eller inte
har inte betydelse för avgörandet av diskrimineringsärendet . Det framgår
inte ur diskrimineringsnämndens avgörande ti ll vilken del nämnden an-
ser att  har kommit ihåg samtalet i detalj och vad det är som
hon inte kommit ihåg som va rit av betydelse och pAverkat nämndens av-
görande.

Diskrimineringsnämnden har endast konstaterat att tolken  inte
kan minnas den exakta ordalydelsen i uttalanden . Nämnden
har inte hört tolken, utan baserar sitt konstaterande på den information
minoritetsombudsmannen uppgett i sin ansökan till diskriminerings-
nämnden. I ansökan uppgavs följande angående tolkens roll : "Tolken

 har per telefon 6 .10.2006 till överinspektör 
pA minoritetsombudsmannens byrå berättat att hon varit pA plats i

socialarbetare rum dA ifrAgavarande samtal ägt rum. 
har bekräftat att samtalet kopplats vidare sä som  berättat . En-
ligt har varken svurit i telefon eller pA något annat sätt
betett sig osakligt ." Nämnden har inte tagit i beaktande att det som är av-
görande i det här ärendet är vad sagt, det vill säga om han har
konstaterat att bolaget inte är intresserat av flyktingar som kunder eller
inte . Exakt pA vilket sätt formulerat sig är inte av lika stor be-
tydelse . Däremot har tolken kunnat bekcäfta att  inte svurit el-
ler betett sig osakligt, vilket påstått . Varken  och tolken
är diskrimineringsoffer själva utan utomstAende vittnen i detta ärende .

är som svarande däremot själv inblandad i fallet . påståen-
den om att skulle ha uttryckt sig osakligt verkar inte trovärdi-
ga, eftersom tolken hört vad sagt och har bekräftat att 

 varken svurit eller på annat sätt betett sig osakligt i telefon . Dessa
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påståenden av som inte verkar stämma överens med sanningen
minskar trovärdigheten i hans bestridande av själva frasen "vi är inte in-
tresserade av att ha flyktingar som kunder" .

Familjen har behandlats mindre förmånligt än någon annan, eftersom
familjens möjlighet att fa hemförsäkring begränsades av uttalan-
de och beslut att inte erbjuda hemförsäkring ti ll personer som hör till
gruppen flyktingar. Diskrimineringsgrunden är familjens etniska bak-
grund. Flyktingar har i regel en annan etnisk bakgrund än majoritets-
befolkningen i Finland.

Diskrimineringsantagandet har uppstått . Då diskrimineringsantagandet
uppkommer övergår bevisbördan på svaranden . Föreningen har inte visat
att diskrimineringsförbudet inte har överträtts .

Föreningen har inte uppgett något sådant som skulle ha försvagat den
bevisning som minoritetsombudsmannen lagt fram .

Förs'å.kringsbolagets förfarande utgör etnisk diskriminering trots aft an-
sökan om att teckna försäkring inte hade gjorts och trots att bolaget inte
hade tagit emot några detalj erade uppgifter om familj en . Enligt förvalt-
ningsdomstolen har det inte utretts att försäkringsbolaget skulle ha nekat
familjen försäkring . Detta är inte relevant eftersom redan en diskrimine-
rande försäkri .ngspolitik, det vill säga att inte erbjuda försäkringar it
flyktingar, strider mot likabehandlingslagens diskrimineringsförbud .

I EG-domstolens dom i mAlet Feryn sägs följande angående sanktioner :
Aven när det inte finns någon identifierbar person som har utsatts för
diskriminering krävs det enligt artike115 i direktiv 2000/43 att de sank-
tioner som ska tillämpas på överträdelser av de nationella bestä .mmelser
som antas i enlighet med detta direktiv är effektiva, proportionerliga och
avskräckande. Ytterligare sägs i domen i målet att den omständigheten
att en arbetsgivare offentligt uttalar att han inte kommer att anställa ar-
betstagare med visst etniskt ursprung eller av en viss ras utgör direkt dis-
kriminering avseende anställning, eftersom sådana uttalanden starkt kan
avskräcka vissa arbetssökande från att anmäla sitt intresse för ett arbete
och följaktligen utgöra ett hinder för deras tillträde till arbetsmarknaden .

Familjen ansökte aldrig om försäkring hos föreningen, eftersom 
hade meddelat per telefon att företaget inte är intresserat av flyktingar
som kunder.
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Ur diskrimineringsnämndens och förvaltningsdomstolens motiveringar
framgär inte entydigt huruvida diskrimineringsnämnden och förvalt-
ningsdomstolen anser det vara en form av förbjuden diskriminering ifall
ett försäkringsbolag säger att det inte är intresserat av att ha flyktingar
som kunder eller att det inte vill ha flyktingar som kunder i framtiden .
Det verkar som om i alla fall nämnden anser att diskriminering inte ännu
i detta skede uppstAtt, utan att diskriminering uppstår först i det skede då
en person som hör till ifrågavarande grupp (flyktingar) har ansökt om att
f°a teckna försäkring, har gett detaljerade uppgifter om sig och har fått ett
negativt beslut . Enligt detta. skulle en person inte kunna anses ha blivit
diskriminerad på grund av sitt etniska ursprung i de fall ett försäkrings-
bolag inte gett offert på begäran på den grunden att den potentiella kun-
den är flykting och samtidigt meddelat att bolaget inte är intresserat av
flyktingar som kunder.

Utöver diskrimineringsoffret har minoritetsombudsmannen enligt 15 §
1 mom. i likabehandlingslagen en sj älvständig rätt att föra ett ärende
som gäller etnisk diskriminering till diskrimineringsnämnden. Enligt
13 § 1 mom. 2 punkten i likabehandlingslagen kan diskriminerings-
nämnden i ett ärende som gäller etnisk diskriminering förbjuda att ett
förfarande som strider mot diskrimineringsförbudet fortsätter eller upp-
repas .

Diskrimineringsnämnden har i sina tidigare beslut förbjudit en specifik
motpart att fortsätta eller upprepa ett diskriminerande förfarande mot en
specifik person men också mot andra personer på grund av deras etniska
ursprung. Diskrimineringsförbudet har med andra ord gällt ett specifikt
förfarande oberoende av om målgruppen för förfarandet är densamma
redan tidigare diskriminerade personen eller någon annan person . Diskri-
mineringsförbudet har alltså kunnat gälla en öppen grupp människor . I
dylika förbud som gäller diskriminering i framtiden är det av naturliga
skäl inte ens möjligt att identifiera potentiella diskrimineringsoffer .

Det är irrelevant för avgörandet av ärendet huruvida föreningen har haft
nAgra detaljerade uppgifter om familjen eller inte i det skede dA
påstå.tts ha konstaterat att företaget inte är intresserat av flyktingar som
kunder. Orsaken till att bolaget inte ens ville ge en offert var att det var
fråga om en flyktingfamilj . Ett dylikt förfarande på grund av en poten-
tiell kunds etniska ursprung är i strid med diskrimineringsförbudet, obe-
roende av exakt vem den potentiella kunden är och oberoende av om
försäkringsbolaget har närmare uppgifter om henne/honom eller inte .
Inte ens i de fall de detaljerade uppgifterna eventuellt skulle visa sig in-
nehålla nAgot som skulle göra det lagligt för försäkringsbolaget att inte



ge försäkri.ng till en viss person är det acceptabelt att inte ge offert enbart
på grund av en persons etniska ursprung . Ytterligare kan konstateras att i
familjens fall uteslöts möjligheten att ge detaljerade uppgifter och even-
tuellt teckna försäkring redan i det skede bad om offert på
familjens vägnar, eftersom familjen inte ens fick en offert på grund av
familjens etniska ursprung .

FN:s kommitte för avskaffande av alla former av rasdiskriminering har
8.8.2007 gett ett beslut där kommitt6n konstaterar att Danmark har age-
rat i strid med konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskri-
minering. Fallet gällde en skolas förfarande i samband med praktikplat-
ser för studeranden . Käranden framförde att på grund av skolans förfa-
rande hade han inte blivit erbjuden samma möjligheter att studera och få
praktik som hans studiekamrater hade blivit erbjudna . Enligt kommittens
avgörande i huvudsaken hade Danmark agerat i strid med konventionen .
I motiveringarna konstateras att skolans lärare hade accepterat en arbets-
platsannons av en arbetsgivare fast annonsen innehöll anmärkningen "ej
P" ("perkere", det vill säga pakis, vilket hänvisade till pakistanska eller
turkiska personer) . Denna anmärkning i annonsen betydde att skolan inte
skulle skicka studerande som var av icke-danskt etniskt ursprung som
praktikanter till företaget . Läraren hade förstått vad anmärkningen be-
tydde men hade ändå satt upp annonsen till pAseende . Detta faktum var
ostridigt och kommitten ansåg att detta räckte för att visa på de facto
-diskriminering av skolans alla studerande av icke-danskt ursprung, kä-
randen inkluderad . Invändningen att käranden. inte var kompetent att del-
ta i praktiken för att käranden hade blivit underkänd i en kurs, stängde
enligt kommitt6n inte ut det faktum, att käranden hur som helst skulle ha
blivit fråntagen möjligheten att delta i praktik hos företaget redan på
grund av sitt etniska ursprung . Invändningen att kärandens påstående var
abstrakt och att det inte var en sak som berörde honom sj älv godkändes
inte heller. Enligt kommitt6n utgjorde skolans förfarande en rasdiskrimi-
neringsg'årni.ng. Kärandens rätt till utbildning och praktik hade kränkts .

Den nationella likabehandlingslagen bör tolkas på ett människorättsvän-
ligt sätt och på ett sådant sätt att rasdiskrimineringskonventionens för-
pliktelser samtidigt efterföljs . En dylik tolkning skulle för ifrågavarande
fall innebära att ett förfarande kunde anses vara i strid med likabehand-
lingslagens diskrimineringsförbud även om offren för det diskrimineran-
de förfarandet inte är specifikt identifierade . En dylik tolkning skulle
också innebära att ett förfarande i samband med erbjudande av försäk-
ringstj änster kunde anses vara diskriminerande redan i det skede då en
potentiell kund ber om offert, även om företaget inte ännu f °att detaljerad .
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information om den potentiella kunden och även om den potentiella kun-
den inte har lämnat in en specifik ansökan om att få teckna försäkring .
En dylik tolkning skulle ytterligare innebära att ett förfarande kunde an-
ses vara diskriminerande även mot andra framtida kunder vars möjlighet
att få offert eller teckna försäkring redan uteslutits av den orsaken att de
hör till gruppen flyktingar ifall företaget meddelat att det inte vill ha
flyktingar som kunder, även om dessa framtida potentiella kunder ännu
inte bett om offert eller ansökt om att f fi teckna försäkring och även om
de av någon sakl.ig orsak inte ens skulle komma att godkännas som kun-
der i företaget . De kunde anses vara potentiella offer för diskriminering
redan av den orsaken att de oberoende av sin personliga situation (ti ll
exempel betalningsstörningar) ändå hade utestängts från möjligheten att
f°a offert eller teckna försäkring av den orsaken att de hör till gruppen
flyktingar, det vill säga på grund av sitt etniska ursprung .

Högsta förvaltningsdomstolen kan vid behov begära förhandsavgörande
av EG-domstolen i fallet bland annat ti ll den del det gäller frågan om
vad som är tillräckligt med fakta för att diskrimineringsantagandet ska
uppstå och överföra bevisbörda på svaranden .

Diskrimineringsnämnden har beretts tillfälle att ge utlåtande . Nämnden
har meddelat att den inte ger något utlåtande i ärendet .

 Lokaffdrsäkringsförening har i sin förklaring bestridit
minoritetsombudsmannens besvär och yrkat att besvären förkastas så.-
som ogrundade. Minoritetsombudsmannen ska äläggas a tt till lokalför-
säkringsföreningen erlägga a lla rättegångskostnader i högsta förvalt-
ningsdomstolen jämte laga dröjsmålsränta .

Föreningen gör inte skillnad mellari flyktingar eller andra befolknings-
grupper i samband med erbjudande och beviljande av försäkringar . Före-
ningen tillämpar exakt samma principer och grunder vid till exempel
riskbedömningar för alla oberoende av kön, ålder, ursprung, språk, reli-
gion, övertygelse, etniskt ursprung med mera . Föreningen bestrider på
det bestämdaste att man skulle ha handlat diskriminerande i samband
med att socialarbetare  var i kontakt med föreningens
verkställande direktör 1 .2 .2006.

Föreningen bestrider att den skulle ha bevisbördan enligt lagen om lika-
behandling . Bestämmelsen i 17 § i lagen om likabehandling kräver en-
ligt regeringspropositionen (RP 44/2003 rd) att käranden ska bevisa san-
nolika skäl för diskrimineringsfallet . Dock kräver regeringspropositio-
nen att käranden ska anföra konkreta fakta så att domstolen, diskrimine-
ringsnämnden eller något annat behörigt organ som behandlar diskrimi-
neringsärendet ska kunna anta att det är fråga om en sådan förbjuden dis-
krimineringssituation som avses i 6§ .
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I regeringspropositionen konstateras även mera ingående att det inte är
godtagbart med misstanke eller bevisning som inte stöder sig på fakta för
att det ska anses vara ett diskrimineringsfall . För att bevisbördan ska
överföras till svaranden krävs även i propositionen att ett diskrimine-
ringsantagande har uppkommit .

Såsom förvaltningsdomstolen har konstaterat i sitt beslut har det i detta
fall inte framlagts några konkreta fakta som skulle överföra bevisbördan
på föreningen enligt 17 § i lagen om likabehandling . Socialarbetare

påståenden om diskriminering räcker inte som sådana till
grund för att överföra bevisbördan på föreningen .

Ingen faktabevisning har alltså bevisats i detta, fall och inte heller har det
framlagts någon sådan utredning som i enlighet med lagbestämmelserna
skulle ge anledning att anta att diskrimi .nering skulle ha ägt rum . Det har
endast varit frAgan om en förberedande diskussion eller förfrågan där

har försökt förmedla kontakt mellan familjen och föreningen .
Föreningen har inte gjort någon specifik utredning om 
vilket den alltid gör med nya kunder som ansöker om hemförsäkring .
Förfarandet mellan föreningen och familjen ledde inte ti ll erbjudande
och beviljande av hemförsäkring, eftersom avslutade samtalet
med  innan han ens hann fråga om de basuppgifter som behövs för
att kunna erbjuda hemförsäkring . Detta fall har därmed inte lett till det
skede där den normala behandlingen av saken angående inlämning av
ansökan för försäkring och riskanalys skulle ha börjat . 
har inte nekats hemförsäkring, eftersom ansökan för försäkring aldrig
ens har gjorts .

Minoritetsombudsmannen har i sin argumentering rörande bevisbördan
även hänvisat till rå.dets direktiv 2000/43/EG om genomförandet av prin-
cipen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ur-
sprung och hävdat att enligt direktivet ska bevisbördan överföras till
motparten redan om det lagts fram "fakta som ger anledning att anta" .
Direktivens ordalydelse har inte någon avgörande betydelse i detta fall,
eftersom det inte heller har framlagts någon sådan utredning som skulle
ge anledning att anta att det i 6 § i lagen om likabehandling avsedda för-
budet har överträtts .

I målet Feryn var det frågan om ett diskriminerande förfarande i förhål-
landet mellan en arbetsgivare och potentiella arbetstagare . Dessutom bar
arbetsgivaren enligt domen i fa llet offentligt uttalat att han inte kommer
att anställa arbetstagare med visst etniskt ursprung . I detta fall har däre-
mot ingen uttalat offentligt något diskriminerande, utan ord står mot ord .
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Diskrimineringsantagandet kan inte anses ha uppkommit och minoritets-
ombudsmannens argument om att föreningen skulle bära bevisbördan
saknar juridiska grunder. Föreningen har i så fall ingen skyldighet att
framlägga ytterligare bevis på . att diskrimineringsförbudet inte skulle ha
överträtts.

I detta fall har behandlingen av familjen inte varit mindre förmånlig än i
firåga om andra, eftersom familjen inte har nekats en hemförsäkring . Ifall
familjen via fick den felaktiga uppfattningen att föreningen
inte beviljar försäkringar till flyktingar, ska föreningen inte bli ansvarig
för eller belastas för  falska påståenden . Aven om föreningen
inte fick detalj erad information om familj en och även om familj en inte
lämnade in en specifik ansökan om att få teckna försäkring, kan man inte
heller på basis av  påståenden dra den slutsatsen, att före-
ningen skulle förfara diskriminerande mot andra framtida kunder med
etnisk bakgrund.

Dessutom kräver diskriminering att den sker offentligt eller så att även
andra personer kan ta del av den och intyga riktigheten av diskrimine-
ringen. Eftersom är den enda som påstår att en diskrimi .nering
skulle ha ägt rum, kan man inte anse att det skulle vara frågan om en of-
fentlig diskriminering. Den påstådda diskrimineringen har inte heller va-
rit direkt riktad till någon som skulle kunna ta del av den påstådda dis-
krimineringen.

Minoritetsombudsmannens påstående att någon kan anses ha blivit utsatt
för diskriminering fastän denna person inte skulle vara specificerad och
att föreningen skulle ha diskriminerat familjen med stöd av att före-
ningen inte ville ge någon offert pä grund av att familjen skulle ha varit
en flyktingfamilj är direkt felaktigt och överensstämmer inte med san-
ningen.

I detta fall är det inte frågan om att föreningen inte vill ge någon offert
om försäkring, utan mera är det frågan om att inte ens hade möj-
lighet att ge ut någon offert, eftersom avslutade samtalet utan
att hade någon möjlighet att försöka informera om olika alternati-
va lösningar. Det faktum att föreningen inte ger ut försäkringar ti ll per-
soner som inte är betalningsförmögna är helt korrekt enligt deras stad-
ganden, eftersom det är frågan om en frivillig försäkring och det fanns
inga möjligheter för att försöka ta reda på huruvida en person
med stöd av utkomststödet kan få en försäkring betald eller inte . Denna
information hade  ingen möjlighet all ta reda på innan 
avslutade samtalet .
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Ett försäkringsbolag har rätt att göra en riskbedömning innan det beviljar
någon en försäkring och ett försäkringsbolag ska även med stöd av 5 § i
lagen om försäkringsavtal ge all väsentlig information som behövs för
att en försäkringstagare ska kunna avgöra vilken försäkring han vill ta .

hade ingen möjlighet att ge all väsentlig information, eftersom
han inte gavs den möj ligheten . I detta fall kunde föreningen inte ge nå-
gon offert, eftersom den inte fått all information .

Ett försäkringsbolag kan inte bevilja försäkring enbart på basis av att en
socialarbetare kontaktar försäkri .ngsbolaget telefonledes . En fortsatt be-
handling av ärendet skulle ha krävt tvA åtgärder, nämligen att 
inte skulle ha slängt på telefonluren och att familjen tillsammans med en
tolk skulle ha besökt föreningen for att gå igenom ovannämnda informa-
tion och uppgifter.

Rasdiskrimineringskommitt6ns beslut gällde det danska fallet om annon-
sen efter en arbetstagare "ej P", som uppmanade skolan att inte skicka
studerande med icke-danskt etniskt ursprung för att verka som prakti-
kanter hos ett företag . I detta fall var annonsen dock direkt riktad till ele-
ver och offentligt upplagd, så att diskrimineringen ägde rum offentligt
och flera personer kunde ta del av den . Här avsåg annonsören uttryckli-
gen att elevema skulle ta del av annonsen offentligt, eftersom den även
var nedskriven. Föreningens påstådda diskriminering ägde inte rum of-
fentligt, utan i fråga om bevis Or den påstådda diskrimineringen står ord
mot ord.

Att föreningen skulle diskriminera någon på basis av etniskt ursprung i
allmänhet är motstridigt med dess verkliga verksamhet . Föreningen har i
dag flera avtal med kunder med olika ursprung och dessutom gärna tar
emot flyktingar som kunder, eftersom dessa sköter sig i medeltal bättre
än andra kunder. Därfdr kan påstådda yttrande om vad 
skulle ha sagt inte vara det som verkligen sagts under telefonsamtalet .
Föreningen betjänar flyktingar på precis samma grunder som den betjä-
nar en f nländsk medborgare . I dag har föreningen cirka 250 kunder med
"främmande namn", vilket skulle innebära cirka fem procent av hela
kundstocken .

I detta fall är det endast och som vet vad som verkligen
sagts under telefonsamtalet, eftersom familjen inte förstår någon svenska
samt tolkens berättelse baserar sig endast på andrahandsinformation .
Dessutom medger att hon inte har en klar minnesbild av vad
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som sades under telefonsamtalet, alltså är det endast frågan om ord mot
ord i detta fall . Föreningen har flyktingar som kunder, vilket i sig under-
gräver trovärdigheten av alla påståenden .

Föreningen gör i varje fall skilt för sig en riskbedömning gällande kun-
dens betalningsmöjligheter och till exempel år 2006 avslog föreningen
12 procent av ansökningarna gällande hemförsäkring . Att föreningen vil-
le göra en riskbedömning i detta fall har ingenting att göra med att den
skulle diskriminera nAgon pA grund av etniskt ursprung .

En juridisk bedömning av ärendet ger vid handen att påståenden
är mera trovärdiga, i och med att inga motstridigheter har kunnat bevisas,
medan  påståenden innehåller motstridigheter på flera punk-
ter. Ingen omvänd bevisbörda kan bäras av föreningen i detta ärende .
Minoritetsombudsmannens besvär ska förkastas .

Minoritetsombudsmannen har beretts tillfälle att inkomma med ett gen-
mäle. Minoritetsombudsmannen har meddelat att hon inte ger något gen-
mäle, emedan allt väsentligt redan framlagts i ärendet .

Högsta förvaltningsdomstolens avgörand e

1 . Högsta förvaltningsdomstolen har prövat ärendet och avslår besvären .
Arendet slutar på det sätt som framgår av Vasa förvaltningsdomstols
beslut .

2. Lokalförsäkringsförenings yrkande om ersättning av
rättegångskostnader avslås .

Skäl till högsta förvaltningsdomstolens avgörande

1 . Enligt 2 § 2 mom. 4 punkten (21/2004) i lagen om likabehandling
tillämpas lagen på diskriminering på grund av etniskt ursprung när det är
frAga om bland annat tillhandahållande av och tillgång till tjänster när
det är frAga om andra förhållanden än förhållanden mellan enskilda . För-
budet mot diskriminering i 6 § 1 mom. i lagen om likabehandling gäller
således bland annat försäkringsföreningar som tillhandahåller försäk-
ringstj änster .

Enligt 6 § 2 mom. 1 punkten i lagen om likabehandling avses med direkt
diskriminering att någon behandlas mindre förmånligt än någon annan
behandlas, har behandlats eller skulle behandlas i en jämförbar situation .
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1 17 § i lagen om likabehandling föreskrivs att om nå.gon som anser sig
ha blivit utsatt för ett förfarande som strider mot nämnda 6 § vid behand-
lingen av ett må1 eller ärende som avses i lagen om likabehandling i
domstol eller behörig myndighet lägger fram utredning som ger anled-
ning att anta att det i paragrafen avsedda förbudet har överträtts, skall
svaranden visa att förbudet inte har överträtts .

Med lagen om likabehandling har genomförts bland annat rådets direktiv
2000/43/EG om genomförandet av principen om likabehandling av per-
soner oavsett deras ras eller etniska ursprung .

Gemenskapernas domstol, numera unionens domstol, har i sin dom i
målet C-54/07, Feryn, 10.7.2008 (REG s . I-5187, punkt 25 i domen)
ansett att det inte är en nödvändig förutsättning Or att en i direktivet
2000/43/EG avsedd diskriminering ska föreligga att en klagande uppgi-
vit att vederbörande har utsatts för en sådan diskriminering. Direkt dis-
kriminering som avses i 6 § 2 mom. 1 punkten i lagen om likabehand-
ling kan således rikta sig mot såväl en enskild person som mot en grupp
personer.

I sin dom i det nämnda målet C-54/07, Feryn, har domstolen dessutom
ansett att det faktum att en arbetsgivare offent ligen uttalat att han inom
ramen för sin anställningspo litik inte anställer arbetstagare med visst
etniskt ursprung eller av viss ras kan utgöra sådana omständigheter som
ger anledning att anta en diskriminerande anstä.llningspolitik (punkt 31 i
domen) . På motsvarande sätt kan man utgå från att en försäkringsföre-
nings meddelande om att den inte beviljar hemförsäkring At sökande
med ett visst etniskt ursprung kan betraktas som ett faktum som ger an-
ledning att anta direkt diskriminering vid tillhandahållande av försäk-
ringstjänster, eftersom e tt sådant meddelande starkt kan avskräcka perso-
ner som har ett sådant etniskt ursprung a tt ansöka om att få teckna en sa-
dan försäkring . I en situation som denna ska det vara möj ligt att konsta-
tera att direkt diskriminering har förekommit utan att man ställer som
villkor att ansökningshandlingar har givits in ti ll försäkringsföreningen
och behandlats där.

För att en försäkringsförenings meddelande om att den inte beviljar
hemförsäkring At sökande med ett visst etniskt ursprung ska kunna
betraktas som direkt diskriminering måste man kunna konstatera att ett
sådant meddelande faktiskt har förekommit . I detta ärende har socialar-
betaren anfört att företrädaren för försäkringsföreningen under ett tele-
fonsamtal med henne 1 .2 .2006 har framf6rt ett sådant meddelande, vil-
ket denne företrädare för försäkringsföreningen har bestridit . Till denna
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del har utredningen om det påstådda meddelandets existens således för-
blivit motstridig och det är inte möjligt att i efterhand reda ut vilket tele-
fonsamtalets exakta innehåll har varit . Eftersom tillräcklig utredning i
detta ärende således inte har lagts fram om de fakta som anförts till stöd
för att direkt diskriminering skulle ha förekommit, har ett sådant anta-
gande om diskriminering som avses i 17 § i lagen om likabehandling
inte uppstått.

Av dessa skäl och med beaktande av yrkandena i högsta förvaltnings-
domstolen och utredningen i ärendet finns det inte skäl till ett annat slut i
ärendet An det som framgår av Vasa förvaltningsdomstols beslut .

2. Med hänsyn till mAlets art och 74 § i förvaltningsprocesslagen är det
inte oskäligt att Lokalförsäkringsförening själv f °ar
bära sina rättegångskostnader i högsta förvaltningsdomstolen .

Det alle, som vederbör, till efterrättelse länder .

Högsta förvaltningsdomstolen :

Kari Kuusiniemi Timo Viherkenttä .

Alice Guimaraes-Purokoski Maarit Lindroos-Kokkonen (g)

Tuomas Lehtonen

Föredragande,
justitiesekreterare Marja Leena Kemppainen
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Distribution

Beslut Minoritetsombudsmannen, rättegångsavgift 223 euro
Avskrift Vasa fdrvaltningsdomstol

Miskrimineringsnämnden
Lokalförsäkringsförenin g

Ort och tid som ovan.
Avskriftens riktighet bestyrker .

åsekreterare eli Kala'ain
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