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Angående: Framställning 0901/2008, ingiven av David Skinner (svensk? medborgare) för 
Christian Business Owners Interest Association, om personers grundläggande rätt 
till ”negativ föreningsfrihet”

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren företräder en svensk förening av kristna företagare som av religiösa skäl inte 
önskar ansluta sig till de kollektiva arbetsavtal som ingåtts med de svenska fackförbunden. 
Enligt framställaren blir de av denna orsak hotade och skrämda. Framställaren påstår att 
företagen uppfyller alla lagliga skyldigheter och att arbetsvillkoren är desamma eller till och 
med bättre än hos andra företag. Han anser att fackförbundens aktioner är helt 
oproportionerliga och att personer har rätt till ”negativ föreningsfrihet”, m.a.o. rätt att inte 
ansluta sig. Enligt honom får människor inte tvingas till detta. Framställaren hänvisar till 
Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna, till Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter 
(ICCPR) samt till domstolsbeslut (bl.a. Lavalmålet). Framställaren begär att 
Europaparlamentet ska utreda denna kränkning av människors grundläggande rättigheter och 
att rekommendera medlemsstaterna att ändra sin lagstiftning i denna fråga så att både 
arbetsgivare och arbetstagare skyddas.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 13 november 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 februari 2009.

Det rör sig här om respekten för rätten att inte ansluta sig till fackförbund eller kollektiva 
arbetsavtal av religiösa skäl (”negativ föreningsfrihet”).
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Denna rätt behandlas i artiklarna 9 och 11 i Europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europarådet) om religionsfrihet och 
friheten att utöva sin religion, samt friheten att delta i sammankomster och föreningsfrihet.

Analys av framställningen

På grundval av de uppgifter som läggs fram av framställaren tycks detta ärende inte handla 
om något agerande från medlemsstatens sida. Följaktligen framstår det för kommissionen som 
om frågan rör förhållandet mellan privata enheter. Det är bäst att i första hand vända sig till 
inhemska domstolar med sådana frågor.

I fall där det råder tvivel om gemenskapsrättens tillämplighet skulle man emellertid kunna 
hänskjuta ärendet till EG-domstolen i enlighet med artikel 234 EG. Beroende på 
omständigheterna i det konkreta fallet kan man exempelvis ifrågasätta tillämpligheten av 
direktiv 2000/78/EG om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet, i vilket 
bland annat direkt och indirekt diskriminering på grundval av religion eller övertygelse 
förbjuds i arbetslivet, både i den offentliga och den privata sektorn.


