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KLAGE VEDR. DISKRIMINATION PÅ GRUND AF
HANDICAP
Institut for Menneskerettigheder har modtaget EHS Foreningens brev af
18. marts 2016 med tilhørende bilag.
Instituttet forstår EHS Foreningens brev således, at man klager over, at
EHS ikke er et anerkendt handicap, og at der derfor ikke foretages
rimelig tilpasning over for mennesker, der er Elektro Hyper Sensitive.
Institut for Menneskerettigheder er en selvejende statsinstitution
nedsat ved lov. Instituttet har mandat til at fremme og beskytte
menneskerettigheder og ligebehandling i Danmark og i udlandet. Vi er
omvendt ikke et klageorgan for menneskerettighedskrænkelser. Det
betyder, at vi ikke kan træffe afgørelser eller lignende i konkrete sager.
Instituttet kan derfor heller ikke tage stilling til EHS Foreningens klage
over, at Elektro Hyper Sensitivitet ikke er et anerkendt handicap i
Danmark. Instituttet har ikke kendskab til – og beskæftiger sig heller
ikke med – de lægefaglige vurderinger af, hvornår en sygdom eller
funktionsnedsættelse er medicinsk dokumenteret. Den rette
myndighed for sådanne spørgsmål er Sundhedsstyrelsen.
Myndighedernes afgørelser om disse spørgsmål vil i sidste ende kunne
indbringes for domstolene, hvor man i den forbindelse også vil have
mulighed for at påberåbe sig menneskeretlige krænkelser.
Det følger af FNs Handicapkonvention, at medlemsstaterne har pligt til
at beskytte mod diskrimination på grund af handicap, herunder at yde
tilpasning for handicap. Artikel 1 i FN’s handicapkonvention har
følgende ordlyd: ”Personer med handicap omfatter personer, der har
en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk
funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan
hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod
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med andre.” Fysiske og psykiske funktionsnedsættelser er således
ligestillede.
Funktionsnedsættelser, som er længerevarende og som enten er fysiske
eller psykiske, vil således i samspil med forskellige barrierer kunne
udgøre et handicap i FN’s handicapkonventions forstand.
Det betyder, at personer med sådanne funktionsnedsættelser vil kunne
påberåbe sig retten til ikke at blive diskrimineret på grund af dette
handicap og endvidere vil kunne påberåbe sig tilpasning i rimeligt
omfang. Instituttet kan imidlertid som nævnt ikke tage stilling til, om
der er tale om diskrimination, når Elektro Hyper Sensitivitet ikke er
anerkendt som en sygdom.
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