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1. Inledning

Europeiska kommissionens förslag om ändring av direktiv 92/85/EEG syftar till att förbättra 
säkerheten och hälsan för gravida arbetstagare, arbetstagare som nyligen har fött barn eller 
som ammar. Detta lagstiftningsinitiativ ingår i kommissionens ”förlikningspaket” och är ett 
initiativ för att främja jämställdheten på arbetsmarknaden.

Kommissionens förslag till ändring av direktiv 92/85/EEG lämnar en del övrigt att önska.
Förslagets utgångspunkt är att minska skillnaderna mellan män och kvinnor på 
arbetsmarknaden och öka möjligheterna att förena arbete, familj och privatliv, framför allt då 
förhållandena inte gynnar ett delat föräldraansvar.

Genom tillägget av artikel 141 i EG-fördraget till förslagets rättsliga grund ges förslaget en 
kombinerad rättslig grund – artikel 137.2 om att skydda arbetstagarnas säkerhet och hälsa, och 
artikel 141.3 i EG-fördraget om att säkerställa tillämpningen av principen om lika möjligheter 
mellan kvinnor och män – och en mer harmonisk begreppsram. I och med att den rättsliga 
grunden breddas blir det dessutom möjligt att införa bestämmelser om skydd av 
föräldraskapet, som har ett stort socialt värde.

Ändringarna i förslaget handlar främst om en höjning av den obligatoriska barnledigheten vid 
förlossning från 14 till 18 veckor, principen om ersättning motsvarande full lön, skydd av 
säkerhet och hälsa på arbetsplatsen och förbud mot uppsägning.

2. Delat föräldraansvar

I EU:s sociala agenda prioriteras behovet av en politik för att underlätta möjligheten att förena 
arbete, familj och privatliv, både för kvinnor och för män. Betoningen på bättre möjligheter 
att förena arbete, familj och privatliv är också en av de sex prioriteringarna i färdplanen för 
jämställdhet mellan kvinnor och män 2006–2010.

EU står för närvarande inför demografiska utmaningar som kännetecknas av låga födelsetal 
och en ökande andel äldre. Förbättrade bestämmelser som gynnar en balans mellan yrkes- och 
familjelivet erbjuder också en lösning på den minskade födelsekurvan.

För övrigt kvarstår de könsstereotypiska föreställningarna i samhället, vilket är ett hinder för 
kvinnornas tillgång till arbete och framför allt till bra arbeten. Kvinnor anses fortfarande, till 
skillnad från männen, vara dem som bär ansvaret för att ta hand om barn och andra 
hjälpbehövande familjemedlemmar, och de blir ofta tvungna att välja mellan moderskap och 
yrkeskarriär. Kvinnor betraktas ofta som arbetstagare förenade med ”hög risk”, ett 
”andrahandsalternativ” eller som ”olämpliga” på grund av sannolikheten att de blir gravida 
och utnyttjar sin rätt till barnledighet. Därför är det viktigt att man med de nya 
barnledighetsformerna inte upprepar eller förstärker rådande stereotypiska föreställningar i 
samhället.

Föräldraskap är en grundläggande rättighet som är central för den sociala jämvikten. Därför är 
det viktigt att man i omarbetningen av direktiv 92/85/EEG gynnar förvärvsarbetande kvinnor 
och beaktar både moderskap och faderskap, bland annat genom åtgärder som uppmuntrar 
männen att ta sitt familjeansvar.
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Föräldrarnas delaktighet i barnets liv, redan då barnet är mycket litet, är mycket viktig för 
barnets fysiska, känslomässiga och psykiska utveckling. Därför måste gemenskapens 
lagstiftning även omfatta individuell pappaledighet, som inte går att överföra och som ger rätt 
till ersättning, och som måste utnyttjas av maken parallellt med mödraledigheten. Vid
adoption ska man också ha rätt till barnledighet, som ska delas av båda makarna.

3. Barnledighetens omfattning

Förslaget att barnledigheten ska förlängas till 18 veckor, varav sex obligatoriska veckor efter 
förlossningen, motsvarar Internationella arbetsorganisationens (ILO) rekommendation 191 
från 2000 om skydd i samband med födelse.

Eftersom många medlemsstater redan har en barnledighet på 18 veckor är ökningen med 
fyra veckor (från dagens 14 till föreslagna 18) en blygsam förändring, med föga betydelse för 
flera medlemsstaters rättsordning. Den rådgivande kommittén för lika möjligheter för kvinnor 
och män förordar en ökning till 24 veckor.

Kommissionens förslag innehåller inga bestämmelser om amning. Med hänsyn till 
Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendation A55/15 om betydelsen av amning under 
de första levnadsmånaderna och med hänsyn till artikel 10 i ILO:s konvention 183 från 2000, 
där det rekommenderas att kvinnor bör ha rätt till en eller flera pauser per arbetsdag för att 
kunna amma, menar föredraganden att rätten till reducerad arbetstid för amning måste iakttas, 
utan förlust av några förmåner.

4. Ersättning

Kommissionen föreslår att en ersättning ska betalas under barnledigheten motsvarande 
100 procent av den senaste månadslönen eller medelmånadslönen. Denna regel är dock inte 
obligatorisk eftersom medlemsstaterna får fastställa ett tak för ersättningen, under 
förutsättning att den inte ligger under sjukpenningsnivån.

Föredraganden stöder kommissionens förslag, eftersom en ersättning motsvarande en full 
månadslön under barnledigheten är en garanti för att kvinnorna inte drabbas ekonomiskt då de 
vill bilda familj.

5. Förbud mot uppsägning

De förslagna ändringarna avseende förbud mot uppsägning och kvinnliga arbetstagares 
rättigheter är i allmänhet positiva. Dessa rättigheter bör även omfatta fadern under hans 
barnledighet.

Enligt kommissionens förslag ska det vara förbjudet att säga upp någon från och med 
graviditetens början och till och med sex månader efter barnledighetens slut. Denna period 
bör förlängas till ett år, eftersom kvinnliga arbetstagare i många fall blir tvungna att anpassa 
sig till en förändrad arbetssituation, vilket kräver sin tid.

Föredraganden anser att de förslagna ändringarna i detta sammanhang är positiva, inklusive 
rätten att återuppta samma eller ett likvärdigt arbete, med rätt till förbättrade arbetsvillkor som 
eventuellt införts under ledigheten. Föredraganden menar dock att det bör understrykas att det 
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”likvärdiga” arbetet verkligen ska ha samma funktionella innehåll, både i fråga om lön och 
om arbetsuppgifter.

6. Flexibilitet i arbetets organisation

Föredraganden är medveten om vikten av att kvinnliga arbetstagare får möjlighet att ändra 
sina arbetstider och sitt arbetsmönster då de börjar arbeta igen efter barnledigheten. 
Arbetsgivaren ska dock inte bara överväga en sådan begäran utan också beakta den om den är 
berättigad.

Denna rättighet bör även utsträckas till att gälla fadern, med hänsyn till att det är meningen att 
ett delat föräldraansvar ska uppmuntras. Att det är fler kvinnor än män som utnyttjar denna 
bestämmelse ger upphov till en obalans mellan kvinnor och män, som påverkar kvinnornas 
situation på arbetsplatsen och deras ekonomiska beroende negativt.

Föredraganden beklagar att kommissionen inte har föreslagit några ändringar när det gäller
nattarbete. En ny bestämmelse bör införas om att gravida kvinnor ska undantas från nattarbete 
några veckor före förlossningen och under amningsperioden.

Det är även viktigt att lägga till en bestämmelse som ger arbetstagare som är gravida, nyligen 
har fött barn eller ammar och även barnlediga fäder möjlighet att vägra att arbeta övertid.

7. Hälsa och säkerhet

Frågan om riskbedömning är central i förslaget. Ändå nämns inga förebyggande åtgärder för 
att eliminera alla risker i samband med graviditeter. Arbetsgivaren är inte skyldig enligt 
bestämmelserna att vidta någon åtgärd innan han eller hon får vetskap om en arbetstagares 
graviditet, vilket sker i ungefär sjunde till åttonde veckan. De största riskerna för skador på 
fostret inträffar dock under graviditetens första veckor.

Ämnen som framkallar genetiska förändringar som ger upphov till infertilitet, missbildningar 
och kromosomstörningar kan drabba både kvinnor och män före befruktningen och skadar 
främst embryot.

Föredraganden vill uttrycka sin oro över denna fråga och anser att arbetstagare som är 
gravida, nyligen har fött barn eller ammar inte kan behandlas för sig. Det är viktigt att ha ett 
förebyggande synsätt för att garantera att lämpliga riskbedömningar genomförs på 
arbetsplatsen då kvinnor och män i fruktsam ålder anställs.


