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Utskottet för framställningar

20.2.2009

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0769/2008, ingiven av J.M. (tysk medborgare), om diskriminering 
av Caritas-medarbetare.

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren, som är frånskild, förklarar att hans likaledes frånskilda sambo arbetar i den 
katolska kyrkans humanitära hjälporganisation Caritas. Framställaren påpekar att om Caritas 
fick kännedom om deras familjesituation skulle hans sambo bli uppsagd. Framställaren 
påpekar att han och hans sambo gärna vill gifta sig, men eftersom katolska kyrkan, och 
därmed även Caritas, inte accepterar äktenskap mellan frånskilda skulle detta medföra 
uppsägning. Framställaren betonar att Caritas’ personalpolitik inte bestrids av de tyska 
myndigheterna. Eftersom han betvivlar att denna situation är förenlig med EU:s principer om 
förbud mot diskriminering ber han Europaparlamentet att ingripa.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 23 oktober 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 februari 2009.

Framställningen

Framställaren hävdar att hans partner, som arbetar i den katolska kyrkans humanitära 
hjälporganisation (Caritas), skulle kunna bli uppsagd om organisationen fick reda på deras 
förhållande eller äktenskap.
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Analys av framställningen med hänsyn till gemenskapslagstiftningen

I direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för 
likabehandling, förbjuds direkt eller indirekt diskriminering på grund av religion eller 
övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. 

Men enligt artikel 4.2 i direktivet:

I fråga om yrkesmässig verksamhet inom kyrkliga och andra offentliga eller enskilda 
organisationer, vilkas etiska grundsyn grundar sig på religion eller övertygelse, får 
medlemsstaterna beträffande yrkesverksamhet inom dessa organisationer i sin vid detta 
direktivs antagande gällande nationella lagstiftning, eller i framtida lagstiftning som tar upp 
vid detta direktivs antagande gällande nationella praxis, bibehålla eller införa föreskrifter om 
att särbehandling som grundar sig på en persons religion eller övertygelse inte skall utgöra 
diskriminering, om denna religion eller övertygelse, på grund av verksamhetens art eller det 
sammanhang i vilket den utövas, utgör ett verkligt, legitimt och berättigat yrkeskrav med 
hänsyn till organisationens etiska grundsyn. Denna särbehandling skall ske med beaktande av 
konstitutionella bestämmelser och principer i medlemsstaterna samt av de allmänna 
principerna i gemenskapsrätten och får inte åberopas som skäl för diskriminering på andra 
grunder. 

Kyrkor och andra offentliga eller enskilda organisationer vilkas etiska grundsyn bygger på 
religion eller övertygelse, och som handlar i enlighet med nationella författningar och lagar, 
har utan hinder av detta direktiv rätt att kräva av de personer som arbetar för organisationerna 
i fråga att de handlar i god tro och är lojala mot organisationernas etiska grundsyn, förutsatt 
att direktivets bestämmelser i övrigt respekteras.

Slutsats

Eftersom direktiv 2000/78/EG har införlivats av Tyskland bör varje fall som är förknippat 
med tillämpningen av lagstiftningen genom vilken direktivet genomförts (som fallet i fråga) i 
första hand undersökas av nationella myndigheter, inklusive domstolar. När det råder tvivel 
om gemenskapsrättens tillämplighet kan ärendet hänskjutas till EG-domstolen i enlighet med 
artikel 234 i EG-fördraget. 

Kommissionen skulle vilja tillägga att varje person som anser att någon av hennes eller hans 
grundläggande rättigheter har kränkts kan lämna in ett klagomål till Europeiska domstolen för 
de mänskliga rättigheterna. Denna domstol kan dock bara ägna sig åt ett ärende efter att alla 
inhemska lösningsmöjligheter har uttömts.
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