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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0901/2008 af David Skinner, formodet svensk statsborger, for 
foreningen for kristne virksomhedsejeres interesser, om den grundlæggende 
rettighed "retten til ikke at organisere sig"

1. Sammendrag

Andrageren, som repræsenterer en svensk kristen forening af virksomhedsejere, anfører, at 
foreningens medlemmer trues og intimideres, fordi de af religiøse grunde nægter at indgå 
kollektive aftaler fra de svenske fagforeninger. Han påpeger, at de pågældende virksomheder 
overholder alle lovkrav, og at de tilbyder arbejdsvilkår, som er mindst lige så gode som andre 
steder. Han hævder, at fagforeningerne fører en uforholdsmæssig hård linje, og at "retten til 
ikke at organisere sig" er en individuel rettighed. Med andre ord har folk ret til ikke at deltage 
og bør ikke tvinges til deltagelse. Med henvisning til Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol, FN's internationale konvention om borgerlige og politiske 
rettigheder samt den eksisterende retspraksis (Laval-sagen) anmoder andrageren om, at 
Europa-Parlamentet undersøger denne krænkelse af de grundlæggende og individuelle 
rettigheder, og opfordrer det til at kræve, at medlemsstaterne tilpasser deres lovgivning i 
overensstemmelse hermed med hensyn til beskyttelse af såvel arbejdsgivere som 
arbejdstagere.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 13. november 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. februar 2009.

"Den pågældende rettighed er den, der omhandler retten til ikke at organisere sig eller indgå 
overenskomster af religiøse årsager ("negativ foreningsfrihed").
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Denne rettighed er omfattet af artikel 9 og 11 i Den Europæiske 
Menneskerettighedskonvention (Europarådet) om religionsfrihed og retten til at udøve sin 
religion samt om forsamlings- og foreningsfrihed.

Analyse af andragendet

Med udgangspunkt i de forhold, som andrageren har fremlagt, synes andragendet ikke at 
vedrøre tiltag iværksat af medlemsstaten. Kommissionen mener således, at det lader til, at 
sagen vedrører forholdet mellem private enheder. Spørgsmål af denne type behandles bedst af 
en national domstol i første instans.  

Hvis der imidlertid hersker tvivl om, hvorvidt fællesskabslovgivningen finder anvendelse, kan 
der i henhold til EF-traktatens artikel 234 henvises til EF-Domstolen. Afhængig af den 
pågældende sags faktiske omstændigheder kan spørgsmålet om, hvorvidt direktiv 2000/78/EF 
om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og 
erhverv finder anvendelse, tages op. I henhold til dette direktiv er bl.a. direkte eller indirekte 
forskelsbehandling på grund af religion eller tro i forbindelse med beskæftigelse i både den 
offentlige og private sektor forbudt."


