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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"

UFORMEL RÅDGIVNING EMPL'S SEKRETARIAT

Andrageren, som skriver på vegne af en gruppe svenske arbejdsgivere i foreningen for 
kristne virksomhedsejeres interesser, hævder, at de berørte arbejdsgivere er ofre for en 
overtrædelse af deres "negative foreningsfrihed". Svenske fagforeninger udøver et 
betydeligt pres (bl.a. brug af magt og intimidering) på disse arbejdsgivere for at få dem 
til at blive medlemmer af kollektive foreninger eller indgå kollektive aftaler, hvilket de 
berørte arbejdsgivere nægter at gøre, angiveligt af religiøse årsager.  De mener 
derudover, at de kollektive skridt imod dem er urimelige, da den løn, der betales af 
denne gruppe arbejdsgivere, er på linje med eller højere end den, der er aftalt i de 
kollektive aftaler, og eftersom deres ansatte ikke kræver, at de skal indgå kollektive 
aftaler.

Det lader til, at denne konflikt handler om at afbalancere den negative 
foreningsfrihed,1 der underbygges af argumenter om religionsfrihed2 (ikke forklaret af 
andrageren) over for friheden til kollektiv forhandling og kollektive skridt3. De
grundlæggende rettigheder anerkendes på EU-plan som generelle principper i EU's 
lovgivning og er belyst af den europæiske menneskerettighedskonvention og EU-
chartret om grundlæggende rettigheder (chartret). De gælder dog kun inden for 
anvendelsen af primær eller afledt EU-ret.

Det kan i denne sag være svært at fastlægge en sådan forbindelse med EU-retten 
(og dermed med Europa-Parlamentets beføjelser): 

1. Konflikten udspiller sig mellem to private parter inden for et enkelt medlemsland. 
Der er således, bortset fra i sagerne Laval og Viking, der blev afgjort af EF-Domstolen, 
ikke forfægtet nogen afvejning mellem retten til kollektiv forhandling og kollektive 
skridt på den ene side og de europæiske økonomiske friheder (fri udveksling af 
tjenesteydelser, den frie etableringsret) på den anden side.

2. Der kan anføres, at den af andrageren beskrevne situation dækkes af direktiv 
2000/78/EC af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om 
ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv,4 især af artikel 1 og artikel 3, 
stk. 1, litra d (ikke-diskriminering på baggrund af religion eller medlemskab af og 
deltagelse i en arbejdstager- eller arbejdsgiverorganisation). Men de kristne 

                                               
1 (Negativ) foreningsfrihed: Artikel 11 i chartret ("negativ frihed" nævnes ikke eksplicit, men anerkendes 

i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis); artikel 12 i chartret ("negativ frihed" 
nævnes ikke eksplicit, men skal fortolkes i henhold til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols 
retspraksis);

2 Religionsfrihed: Artikel 9 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og artikel 10 i chartret; 
kan kombineres med forbuddet mod forskelsbehandling i artikel 14 i menneskerettighedskonventionen 
og artikel 21 i chartret.

3 Retten til kollektiv forhandling og kollektive skridt: artikel 28 i chartret.
4 EFT L 303 af 2.12.2000, s. 16-22.



PE427.240 2/2 LT\787546DA.doc

DA

arbejdsgivere søger særbehandling, ikke "ligebehandling", da de ønsker at holde sig 
uden for foreninger, der ikke er forankret i kristendommen. I Sverige tilbydes 
arbejdsgivere, der ikke er medlemmer af kollektive foreninger, at indgå 
"erstatningsaftaler", der tilbyder løn- og arbejdsvilkår, der ligner dem, der er indeholdt i 
de kollektive aftaler, der tilbydes medlemmer af kollektive foreninger.5 Det religiøse 
argument, som andrageren ikke uddyber, synes ikke at underbygge hvorfor de kristne 
arbejdsgivere nægter at indgå en erstatningsaftale.

Denne tvist mellem svenskere bør indbringes for en svensk domstol. En sådan domstol 
kunne evt. indbringe et præjudicielt søgsmål til EF-Domstolen om en mulig 
overtrædelse af direktiv 2000/78/EF. 

Det er med undtagelse af direktiv 2000/78/EF svært at se en umiddelbar forbindelse 
med EU-retten. Den kompetente svenske domstol bør derfor selv løse de 
grundlæggende problemstillinger, nemlig at afveje den (negative) foreningsfrihed, 
muligvis underbygget af argumenter om religionsfrihed, over for retten til kollektiv 
forhandling og kollektive skridt. Efter at retsmidlerne inden for det svenske retsvæsen er 
udtømte, kan sagen bringes for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, som 
dog kun tager stilling til Europarådets medlemslandes (Sverige), og ikke 
enkeltpersoners, adfærd. I en sag, der i høj grad ligner den af andrageren beskrevne,6

anerkendte Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, at artikel 11 i konventionen 
garanterer arbejdsgiverne negativ foreningsfrihed, men anførte, at denne bestemmelse 
ikke som sådan garanterer retten til ikke at indgå en kollektiv aftale.7 Domstolen 
forklarede, at "Statens positive forpligtelse i henhold til artikel 11, heriblandt hvad 
angår beskyttelsen af personlige holdninger, kan sagtens udvides til at omfatte 
behandling i forbindelse med driften af et kollektivt forhandlingssystem, men kun hvor 
denne behandling indvirker på foreningsfriheden."

ANBEFALING: Send et svar til andrageren i overensstemmelse med denne 
analyse; Europa-Parlamentet bør ikke foretage sig yderligere.

                                               
5 Se Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, sagen Gustafsson mod Sverige af 25. april 1996, 

punkt 44 og 52.
6 Den pågældende arbejdsgiver nægtede at melde sig ind i en kollektiv forening og at indgå en kollektiv 

aftale pga. sine politiske holdninger, nemlig sin uenighed med det kollektive forhandlingssystem i 
Sverige. I andragerens tilfælde, gøres der religiøse indsigelser mod medlemskab af kollektive 
foreninger.

7 Gustafsson mod Sverige af 25. april 1996, punkt 53. Se også Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols dom af 6. februar 1976, punkt 40-41.


