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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 0901/2008, David Skinner (Ruotsin kansalainen?), Christian 
Business Owners Interest Association -yhdistyksen puolesta, perusoikeudesta 
olla kuulumatta mihinkään yhdistykseen

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä, joka edustaa Ruotsin kristillistä yrittäjien yhdistystä, kertoo, että 
yhdistyksen jäseniä uhataan ja pelotellaan, koska he uskonnollisten syiden takia kieltäytyvät 
allekirjoittamasta Ruotsin ammattiyhdistysten tekemiä työehtosopimuksia. Vetoomuksen 
esittäjä huomauttaa, että kyseessä olevissa yrityksissä noudatetaan kaikkia laillisia 
vaatimuksia ja ne tarjoavat työehdot, jotka ovat yhtä hyvät tai jopa paremmat kuin muualla. 
Vetoomuksen esittäjä väittää, että ammattiyhdistykset ovat omaksuneet suhteellisen kovan 
linjan ja että vapaus olla kuulumatta mihinkään yhdistykseen on yksilönoikeus. Toisin sanoen 
ihmisillä on oikeus olla kuulumatta mihinkään yhdistykseen, eikä heitä pitäisi pakottaa 
kuulumaan mihinkään yhdistykseen. Euroopan ihmisoikeussopimukseen, YK:n 
kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen ja 
olemassa olevaan oikeuskäytäntöön (asia Laval) viitaten vetoomuksen esittäjä haluaa 
Euroopan parlamentin käynnistävän tutkinnan tästä perusoikeuksien ja yksilönoikeuksien 
rikkomisesta ja kehottavan jäsenvaltioita mukauttamaan lainsäädäntönsä sekä työnantajien 
että työntekijöiden suojelemiseksi.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 13. marraskuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 20. helmikuuta 2009

Kyseessä oleva oikeus tarkoittaa, että vapautta olla liittymättä yhdistykseen tai 
työehtosopimukseen uskonnollisista syistä ("negatiivinen yhdistymisvapaus") kunnioitetaan.
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Tämä oikeus sisältyy Euroopan neuvoston allekirjoittaman Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
9 ja 11 artiklaan uskonnonvapaudesta ja oikeudesta harjoittaa uskontoaan sekä kokoontumis-
ja yhdistymisvapaudesta. 

Arvio vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjän toimittamien tietojen perusteella jäsenvaltio ei näytä olleen millään 
tavalla osallisena tässä asiassa. Tämän takia komissio katsoo, että asia koskee yksityisten 
toimijoiden välisiä suhteita. Tällaiset asiat on ensisijaisesti parasta käsitellä kansallisissa 
tuomioistuimissa. 

Jos kuitenkin on epävarmaa, sovelletaanko asiassa yhteisön lainsäädäntöä, asia voidaan 
saattaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi EY:n perustamissopimuksen 
234 artiklan mukaisesti. Yksittäiseen tapaukseen liittyvistä seikoista riippuen voi esimerkiksi 
tulla kyseeseen, että asiassa sovelletaan direktiiviä 2000/78/EY yhdenvertaista kohtelua 
työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista, jossa kielletään sekä julkisella että 
yksityisellä sektorilla muun muassa suora tai epäsuora uskontoon tai vakaumukseen perustuva 
työhön liittyvä syrjintä.


