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Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande rättighet som har en central roll 
inom gemenskapslagstiftningen. Enligt Amsterdamfördraget är det gemenskapens uttryckliga 
uppgift att syfta till att undanröja ojämlikhet och att i all sin verksamhet främja jämställdhet 
mellan kvinnor och män (artiklarna 2 och 3 i EG-fördraget), samt att uppmana 
medlemsstaterna och alla EU-institutioner att vidta åtgärder inom detta område.

Ojämlikhet mellan könen på arbetsmarknaden är dock fortfarande ett strukturellt problem –
2007 var skillnaden i sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor 28,4 procent i EU-271. Det 
är mycket viktigt att detta åtgärdas, inte bara av det uppenbara skälet att jämställdhet är en 
grundläggande rättighet, utan även för att Europeiska unionen vid Europeiska rådets möte i 
Lissabon i mars år 2000 anmodades att höja sysselsättningsgraden för kvinnor till minst 
60 procent år 2010.

Man kan dock inte enbart mäta ojämlikheten mellan könen genom sysselsättningsgrad; även 
arbetets kvalitet måste beaktas. Siffrorna för löneklyftan visar att lönerna skiljer sig 
15 procent mellan kvinnor och män i genomsnitt i EU. Enligt rapporten från CISL 
(Fria fackföreningsinternationalen) 2008 om könsuppdelningen mellan olika sektorer leder 
kvinnors högre utbildning inte nödvändigtvis till att löneskillnaden minskar. I vissa fall ökar 
faktiskt skillnaden med utbildningsnivå.

Samtidigt visar erfarenhet och forskning att andelen rättstvister och klagomål kopplade till 
ojämlikhet mellan könen är låg i förhållande till de ojämlikheter som faktiskt finns. På grund 
av otillräcklig information och bristande stöd, vill inte kvinnorna hävda sina rättigheter i en 
socioekonomisk kontext som fortfarande främjar bilden av dem som umbärliga i arbetslivet.

Revidering av 1976 års EU-direktiv om likabehandling i arbetslivet

I och med Amsterdamfördragets ikraftträdande och i skenet av den rättspraxis som utvecklats 
av EG-domstolen samt i skenet av nya sociala förhållanden, behövde 1976 års EU-direktiv 
om likabehandling i arbetslivet revideras.

Detta resulterade i ett direktiv, 2002/73/EG, som var påverkat av antagandet av liknande lagar 
mot diskriminering (direktiven 2000/78/EG och 2000/48/EG), och som antogs gemensamt av 
rådet och parlamentet. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och 
män var en viktig aktör i denna revidering och tog initiativ till många av de nya inslag som 
gjorde direktivet till en viktig milstolpe i kampen för jämställdhet mellan könen.

I direktivet revideras tidigare lagstiftning väsentligt genom att följande aspekter införlivas:

– Definitioner av direkt och indirekt diskriminering introduceras och begreppen trakasserier 
och sexuella trakasserier introduceras i ett rättsligt bindande sammanhang.

– Medlemsstaterna anmodas att vidta åtgärder för att få företagen att vidta åtgärder för att 
förebygga allt könsdiskriminerande beteende, särskilt när det gäller att bekämpa 
trakasserier och sexuella trakasserier.

– Medlemsstaterna uppmanas att aktivt integrera ett jämställdhetsperspektiv när man 

                                               
1 Internet: http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/pdf/2008compendium_en.pdf
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utfärdar och tillämpar lagar.
– Medlemsstaterna anmodas att upprätta nationella organ (jämställdhetsorgan) för att främja 

likabehandling av kvinnor och män.
– Kvinnors och mäns rättigheter vid återvändande från föräldraledighet och, i de 

medlemsstater som detta erkänns, återvändande från pappaledighet och från ledighet vid 
adoption ska slås fast.

– Medlemsstaterna anmodas att vidta åtgärder för att främja en samhällelig dialog.
– Enskilda organisationers roll i främjandet av jämställdhet ska stärkas.
– Medlemsstaterna anmodas att främja företagens antagande av jämställdhetsplaner.
– Medlemsstaterna anmodas att bestämma vilka sanktioner som ska tillämpas på 

överträdelser, och att vidta alla åtgärder som behövs för att säkerställa att de tillämpas. 
Sanktionerna, som kan bestå av skadestånd till den utsatta personen, ska vara effektiva, 
proportionerliga och avskräckande.

Tillämpning av 2002 års direktiv om likabehandling i arbetslivet

Såsom föreskrivs i artikel 2 i direktivet ska medlemsstaterna senast den 5 oktober 2005 sätta i 
kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att direktiv 2002/73/EG ska 
uppfyllas, eller se till att arbetsmarknadens parter genom avtal inför de nödvändiga 
bestämmelserna. Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att vid varje tidpunkt 
kunna garantera att de mål som fastställs i direktivet uppfylls, och de ska genast underrätta 
kommissionen om resultatet. Dessutom ska de, för att kommissionen ska kunna utarbeta en 
rapport till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av direktivet, under en period på 
tre år lämna all information som behövs till kommissionen.

Rapporten kommer, när den offentliggörs, att ligga till grund för att utvärdera huruvida 
medlemsstaterna har upprättat särskilda instrument för att tillämpa direktivet, särskilt med 
avseende på

– ett genomgripande införlivande av begreppen direkt diskriminering, indirekt 
diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier,

– direktivets tillämpningsområde när det gäller inkluderande av offentligt anställda och 
egenföretagare,

– upprättandet av oberoende nationella organ med adekvata befogenheter och resurser att 
främja och övervaka likabehandling utan könsdiskriminering,

– tillgång till domstolsförfaranden,
– att sanktionerna innebär avskräckande och proportionella skadestånd till offren, vilket 

betyder att inga i förväg etablerade ”tak” har satts upp,
– rätten för organisationer att vid rättsliga förfaranden medverka för offrens räkning eller till 

stöd för dessa,
– regeringens åtagande att upprätta systematiska strategier mot diskriminering, vilka även 

innefattar förebyggande åtgärder,
– åtgärder under artikel 2.8 i syfte att i praktiken säkerställa full jämställdhet mellan kvinnor 

och män (det vill säga konkreta åtgärder),
– etablering av övervakningsförfaranden för att observera praxis på arbetsplatser när det 

gäller att minska könsdiskriminering vid anställning,
– utveckling av metoder för att uppmana arbetsgivare att regelbundet tillhandahålla 
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information om likabehandling av kvinnor och män,
– förtydligande och omfattning av uteslutning relaterad till könsspecifika faktorer, och
– samråd och dialog med arbetsmarknadens parter och det civila samhället med ett 

berättigat intresse av att bekämpa könsdiskriminering.

Genom att anta direktiv 2002/73 har Europeiska unionen försett sig med ett effektivt verktyg 
för att stärka den nationella lagstiftningen när det gäller likabehandling vid anställning. 
Långsam eller dålig tillämpning kommer dock att bli en fara för tillämpningen av 
Lissabonstrategin, och för EU:s möjlighet att utveckla sin fulla potential liksom sin sociala 
och ekonomiska kapacitet.

Tillämpning och införlivande av direktiv 2002/73/EG och kommissionens förfaranden

Än så länge är det bara Spanien som har införlivat direktiv 2002/73/EG på ett korrekt sätt.

1) Överträdelseförfaranden för att genomförandeåtgärder inte har meddelats:

När tidsfristen för införlivandet av direktiv 2002/73/EG gick ut hade nio medlemsstater inte 
meddelat vilka åtgärder som vidtagits för att införliva direktivet. Följaktligen inledde 
kommissionen överträdelseförfaranden mot alla dessa medlemsstater.

I maj 2008 pågår fortfarande öppna förfaranden mot Luxemburg och Belgien. Domstolens 
dom nyligen (av den 6 mars 2008) bekräftar att Luxemburg inte har uppfyllt sina åtaganden.

Belgien har tillämpat direktivet ofullständigt eftersom vissa bestämmelser på regional nivå 
fortfarande saknas.

2) Överträdelseförfaranden på grund av brist på överensstämmelse:

På grund av att bestämmelserna i direktiv 2002/73/EG är komplexa och nya upptäckte 
kommissionen en mängd svårigheter vid införlivandet av direktivet, och sände därför formella 
underrättelser till 22 medlemsstater. En stor del av de klagomål som väckts antas dock läggas 
ner efter att en dialog mellan kommissionen och medlemsstaterna har förts.
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