
 
   

 
Fredagsmail med foreløbigt opdateret udkast til hand-
leplan mod racisme, diskrimination og hadforbrydelser 
 

Kære alle 

Til jeres orientering vedlægges en foreløbig opdateret udgave af hand-

leplan mod racisme, diskrimination og hadforbrydelser.  

 

Den opdaterede udgave (med ændringsmarkeringer) adresserer de 

bemærkninger, der blev rejst på BIU-mødet i mandags d. 20. juni om, at 

sundhedsområdet, antisemitisme, herunder den nationale handleplan 

på området, samt diskriminationsforhold i relation til homoseksuelle 

skal indgå i handleplanen.  

 

Det vedlagte udkast til en handleplan er en foreløbig udgave. En yderli-

gere opdateret udgave af handleplanen forelægges for udvalget til 

godkendelse den 26. september, når handleplanen har været behandlet 

i de andre respektive udvalg, hvorefter handleplanen behandles i ØU og 

BR og efterfølgende sendes i offentlig høring. Efter høringen forelæg-

ges handleplanen igen til udvalgets (og efterfølgende ØU og BRs) en-

delige godkendelse. Høringssvarene vil blive vedlagt til udvalget.  

 

Forvaltningen bemærker følgende om tilføjelser til handleplanen:  

 

Sundhedsområdet: Forvaltningen har endnu ikke tilføjet tekst om områ-

det, men er i dialog med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Det 

fremgår af Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2015-2025, at ”Kø-

benhavn oplever en stor og uacceptabel ulighed i sundhed”. Sund-

heds- og Omsorgsforvaltningen forventes at foreslå en tekst om sund-

hed og forslag om brugerundersøgelse behandles på Sundheds og 

omsorgsudvalget den 16. august, dvs. før budgetforhandlingerne.    

Tekst om området vil blive indarbejdet forud for forelæggelse for BIU 

den 26. september.  

 

Antisemitisme, herunder den nationale handleplan: Forvaltningen har 

bl.a. indarbejdet et afsnit om koordinering med nationale tiltag, herun-

der den nationale handlingsplan mod antisemitisme, der blev offentlig-

gjort januar 2022 (vedlagt som bilag 2).  

 

Diskriminationsforhold i relation til homoseksuelle: På side 3 er det præ-

ciseret, at handleplanen også har fokus på såkaldt ”multipel diskrimina-
tion” og kan adressere de særlige udfordringer som fx LGBTI+ personer 
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med etnisk minoritetsbaggrund står over for. Herudover er det tilføjet, 

at i forhold til seksualitet som selvstændig diskriminationsgrund henvi-

ses til, at Københavns Kommune har en LGBTI+ politik, som bl.a. har til 

formål at modvirke diskrimination på baggrund af seksuel orientering 

(se side 13). 

 

Udover ovennævnte ændringer har forvaltningen indarbejdet en kort 

tekst om de 7 godkendte forslag til initiativer i handleplanen på BIUs 

område. Det bemærkes, at der ikke er afsat finansiering til dem, og im-

plementering beror på prioritering i Budget 2023.  

 

Derudover er der indskrevet to initiativer, som er sikret finansiering i 

2023: Støtte til Jødisk Informationscenter på 1. mio. kr. og støtte til Mino 

Danmark på 0,55 mio. kr. Derudover er Sabaah nævnt, som er en ind-

sats, der forebygger, at LGBTI+ personer med etnisk minoritetsbag-

grund udsættes for diskrimination. Indsatsen er finansieret med 0,6 

mio. i 2022. Særskilt finansiering forudsættes for videreførelse herefter. 
 

 


