
 
   

 
 
 
 
 
Svar på politikerspørgsmål om Stemplet-app 
 

Kære Kashif Ahmad 

 

Tak for din henvendelse af d. 30/6 2022, hvor du har stillet spørgsmål til 

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vedr. appen ”Stemplet”.  

 

Spørgsmål 

Jeg vil meget gerne have forklaret hvordan Stemplet appen fungerede i 

praksis, hvad var godt og hvad var mindre godt ved appen? Hvorfor blev 

den afskaffet igen og hvad kunne man gøre bedre, hvis man skulle lave et 

lignende tiltag? 

 

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar  

Stemplet appen fungerede på den måde at brugere kunne registrere 

oplevet diskrimination herunder information om hvor, hvornår og af 

hvilke grunde hændelsen fandt sted.  

 

Appen blev lanceret i oktober 2014. I perioden indtil oktober 2018 blev 

den downloadet 5.313 gange, og der blev registreret 510 tilfælde af op-

levet diskrimination. De registreringer, forvaltningen fik igennem ap-

pen, skulle i første omgang bruges til at styrke forvaltningens viden om 

diskrimination, så en forebyggende indsats kunne målrettes. I 2017 blev 

der endvidere lanceret et tilbud i appen, som indebar, at personer, som 

registrerede diskrimination på natklubber mv., der havde tilsluttet sig 

det daværende ”Charter for et fair natteliv uden diskrimination”, fik til-

bud om at mødes med repræsentanter for den pågældende natklub og 

drøfte hændelsen. 

 

Med ikrafttrædelsen af EU's databeskyttelsesforordning (GDPR) den 

25. maj 2018 blev der imidlertid stillet skærpede krav til håndtering af 

persondata. Som følge heraf var det forvaltningens vurdering, at det 

ville kræve betydelige økonomiske ressourcer at opretholde appen, idet 

registreringer af hændelser ofte indeholdt en række følsomme person-

oplysninger. Dertil kom, at de modtagne registreringer ofte var for 

ufuldstændige til at danne et vidensbaseret grundlag for forvaltningens 

indsats mod diskrimination.  
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På den baggrund godkendte Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 

d. 22. oktober 2018 en indstilling om, at appen blev nedlagt og flyttet til 

en hjemmeside, hvor det herefter alene var muligt at registrere diskri-

mination på de steder, som havde tilsluttet sig ”Charter for et fair natte-

liv uden diskrimination”. Af vedlagte bilag fremgår den webform, som 

viser, hvordan registrering af diskrimination på hjemmesiden funge-

rede i praksis. Hjemmesiden blev udfaset, da bevillingen til indsatsen 

(”Trygt natteliv” under Diskriminationshandleplan 2016) udløb med ud-

gangen af 2019.  

 

Det bemærkes, at udvalget den 20. juni 2022 godkendte en indstilling 

om at kunne inkludere et lignende tiltag om registrering af diskrimina-

tion i nattelivet i Københavns Kommunes kommende ”Handleplan mod 

racisme, diskrimination og hadforbrydelser”. Tiltaget vil blive imple-

menteret, såfremt der opnås finansiering i forbindelse med Budget 

2023. Dette forudsætter, at der bestilles et budgetnotat, som rejses un-

der forhandlingerne.  

 

Forvaltningen vurderer, at muligheden for at registrere oplevet diskri-

mination primært opleves som relevant for københavnere, såfremt der 

følges op med tilbud om rådgivning og/eller personlige samtaler. Det 

er forvaltningens vurdering, at et evt. kommende tiltag med fordel kan 

have fokus på at oplyse om eksisterende tilbud om rådgivning under In-

stitut for Menneskerettigheder samt om muligheden for at anmelde 

diskrimination til Politiet og indgive klage til Ligebehandlingsnævnet 

mv. Endelig kan den tidligere model med tilbud om samtaler med nat-

klubber søges relanceret (forudsætter fornyet samarbejde med bran-

cheorganisationer og natklubber).  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Henrik Lund 

Administrerende direktør  
 



Registrering af diskrimination i nattelivet 

En afvisning i nattelivet kan være ubehagelig. Især hvis man oplever, at den sker på et urimeligt grundlag. 

Alle underskrivere af Charter for et fair natteliv uden diskrimination forpligter sig på at tilbyde afviste mv. 

muligheden for at komme i dialog med natklubbens ledelse. Samtalen faciliteres af Center for 

Konfliktløsning.  

Hvis du har oplevet diskrimination på et sted, som har underskrevet charteret, kan du udfylde 

nedenstående skema.  

Udfyld skema 

Når du udfylder skemaet giver du samtykke til, at Københavns Kommune må videregive oplysninger i 

skemaet til en konfliktmægler, som vil kontakte dig og invitere til en samtale med repræsentanter for det 

sted, hvor du oplevede at blive diskrimineret. 

Når du bruger skemaet bliver dine oplysninger sendt via en sikker mailforbindelse til Københavns 

Kommune. Du kan derfor sende fortrolige og personfølsomme oplysninger. 

Alle felter skal udfyldes. 

Tryk på send i bunden af siden, når du vil sende din registrering. 

Navn    

 

Adresse (vej og nr.)   

 

Postnummer og by    

 

Telefonnummer    

 

E-mail  

 

Hvor fandt hændelsen sted – sæt kryds (der kan kun registreres hændelser på steder, som har tilsluttet sig 

Københavns charter for et fair natteliv uden diskrimination)     

 

 Dropdown-menu med chartersteder vises 

 

Af hvilken grund oplevede du at blive diskrimineret (vælg en eller flere) 

 Køn 

 Race 

 Etnicitet 

 Religion 



 Handicap 

 Alder 

 Seksuel orientering 

 National oprindelse 

 Politisk overbevisning 

 Social baggrund 

 

Beskriv kort hændelsen, hvor du oplevede at blive diskrimineret    

 

 

Når du sender dette skema, giver du samtykke til, at Københavns Kommune må videregive oplysninger i 

skemaet til en konfliktmægler, som vil kontakte dig og invitere til en samtale med repræsentanter for det 

sted, hvor du oplevede at blive diskrimineret. Du har til enhver tid mulighed for at trække dit samtykke 

tilbage og til at få slettet din registrering ved at henvende dig til stemplet@bif.kk.dk (undgå 

personfølsomme oplysninger som CPR-nr. el. adresse).   

 

mailto:stemplet@bif.kk.dk

