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Sammanfattning

Uppdrag och uppläggning arbetetav

Utredningen konsekvenser för den sociala välfärden och för jämställdhetom
mellan kvinnor och i Sverige vid olika former deltagandemän i den västeuro-av
peiska integrationen flera utredningar regeringenär har tillsatt fören av som

få fram underlag inför folkomröstningen.att
Vi har haft frågeställningartvå utgångspunkter för bedömningar:vårasom

1 Hur påverkas den sociala välfärden och jämställdhet mellan kvinnor och
i Sverige EG:s reglermän och samarbetet i övrigtav av

2 Hur påverkas de ekonomiska förutsättningarna

Konsekvenserna belyses i alternativ:tre

EES-avtalet-
EU-medlemskap-
Sverige utanför EES och EU.-

Betänkandet inleds med beskrivning välfärdssystemolika i Europaen av som
följs beskrivning de ekonomiska förutsättningarna. kapitlen därefterIav en av
behandlas de Samarbetsområden inom EG betydelse för kommitténsärsom av
uppdrag, den sociala dimensionen fri rörlighet för Frågornasamt personer.
berörs dels allmänt, dels påverkansfaktorer svenska förhållandenpå medsom
de eventuella följder de kan medföra för social välfärd och för jämställdhet
mellan kvinnor och män.

De nästkommandetvå kapitlen berör jämställdhet villkoren för männi-resp.
skor med funktionshinder.

EG:s påverkan socialförsäkringarna redovisas ipå betänkandet SOU
1993:115 Social trygghet och EES. alkoholpolitiskaDen kommissionen Dir.
1991:124 arbetar med konsekvenser EG för frågor berör alkohol. Vadav som
gäller narkotika hänvisas till från Utrikesdepartementets handelsav-rapporten
delning Gränskontroller och gränsformaliteter i EGEU-medlemskapsper-ett
spektiv. Dess avsnitt narkotika redovisas bilagai 4.om
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kapitelkapitel och itill varjeåterfinns i anslutningbedömningarVåra

välfärdförOlika system

sinutformatoch värderingarhistoria, traditionerutifrån sinländer harOlika
finansiering ochderasvälfärdssystem,välfärdspolitik. Frågor rörsomegen
inte någraoch förväntasinte gjort göra,nationella. EG harorganisation är
lika.skall blii medlemsländernavälfärdssystemenförinsatser att

sig ländernadet visatuppbyggnad harvälfärdssystemensolikheter iTrots att
Flertaletframtida välfärden.gäller denlikartade frågor vadinföri stårEuropa
och ellerstrukturvälfärdssystemenskopplade tillintedessa frågor oväntatärav

förändringarnapågåendefrågorna definansiering. rörDe stora gemensamma
stigande sjuk-demografisk strukturlevnadsmönster,familjestruktur ochi samt

sysselsättningsgrad ochmed lågkombineradvårdskostnader, hög arbetslöshet
social utslagning.formerolika av

30 % BNP.EU-länder tilliutgifterna uppgår många närmaresocialaDe av
intresseratland i dagtill inget ärutgifter har lettsådessa är attAtt attstora av

övernationellt Däre-fördelas överlåts påmedlen skallhurbeslut ett organ.om
socialaför denmålställtmedlemsländernahar trygg-mot gemensammaupp

får försökavarje medlemsstatidentiskareglernaintekrävs ärheten. Det utanatt
skallvarje landbl.ametoder. målen ingårsina Imålen meduppnå att an-egna

ochfamiljeformerförhållandentill förändradesitt system ensom nyapassa
befolkning.åldrande

förhållandena föränd-ekonomiskaframför alltkulturella ochsociala,deNär
länder reforme-visat sigDet har närändras ocksåi land attsystemen.ettras

ofta idéer varandra.lånar devälfärdssystemsina avrar
socialaför landsekonomiskadelågkonjunktur dåSärskilt i ettramarnaen

landlösningarsannolikt dedetpåfrestningarför är ettutsätts attstorasystem
oftaocksåkonkurrentländernapåverkas hurgenomförabeslutar att somav -

frågor.motsvarandehar löstgrannländerär -
såledesvarandra lederidéererfarenheter och lånarutbyterländernaAtt av

dvs. ochkonvergerar,tilllång siktsannolikt påän att systemen mermerom -
regler för hurfinnsdet inte någravarandra.börjar likna Trots att gemensamma

likformningsker saktaskall utformassocialaländernas systemen.system aven
EG ellermed ilandoch ärfrivilligidéutbyte sker på vägDetta ettoavsett om

inte.
varandrasigharEFTA-länderna närmat1 har visatsstudie bilagaI atten

EU-länderna. Dettasocialförsäkringssystem änvissa undersöktai fråga ommer
uppvisatSchweizförmed undantagEFTA-ländernasannolikt påberor att

förhandlingstraditioner påmaktförhållanden ochpolitiskalikartadeganska
arbetsmarknaden.
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Ekonomiska förutsättningar för social välfärd och
jämställdhet

arbetetI med liberalisera handeln inom Västeuropa har Sverige varitatt en
pådrivande kraft. Svenska politiker har vid olika tillfällen tagit beslut varitsom

följd ocheller påskyndat den pågående internationaliseringen.en av
Oavsett vilken form ankytning till EU Sverige väljer landet redanär påav

många plan informellt integrerat med andra länders ekonomier, främst med de
västeuropeiska ländernas eftersom det med dem delenär Sveri-störresom av

utrikeshandel bedrivs.ges
Den europeiska integrationen inom förenäger fortgående struktur-rum ramen

omvandling. Denna påverkar villkoren för den svenska ekonomin och förutsätt-
ningarna för social välfärd Sverige deltar i EES, blir medlem i EUoavsett om
eller helt utanförstår det EG-baserade samarbetet.

Sveriges deltagande i EES-samarbetet medför troligen strukturomvand-att
lingen går snabbare eftersom sektorer tidigare varit skyddade från inter-som
nationell konkurrens t.ex. bank- och försäkringsverksamhet, transportverksam-
het och byggnadsmaterialindustrin avtalet för konkurrens.öppnas Ettgenom
EU-medlemskap påverkar troligen såväl hastigheten styrkan i struktur-av som
omvandlingen ytterligarenågot eftersom medlemskap innebär ävenett att
livsmedels- och jordbrukssektorerna för internationellutsätts konkurrens.

fortgåendeDen internationaliseringen näringlivet ökar det ömsesidiga be-av
roendet mellan nationella ekonomier. De investeringar degörs trans-som av
nationella företagen centrala i dennaär process.

Det svenska investeringsklimatet avgörande förär ekonomins fortsatta utveck-
ling. klimatDetta lagstiftning,påverkas Skatteregler, utbildningssystem ochav
infrastruktur liksom de politiska besluten villkoren för de ekonomiskaom
förbindelserna med omvärlden. präglasDessa måste stabilitetså storav som
möjligt.

förIntresset investera i Sverige kan komma öka EES-att attantas genom
avtalet eftersom Sverige blir del den inre marknaden. Den stabilitet ien av
förbindelserna med omvärlden nödvändig förutsättning för långsiktigaärsom en
investeringar endast medlemskap.ettger

Ett EU-medlemskap innebär i jämförelse EES-avtaletmed omedelbar stats-en
finansiell belastning i form det nettobidrag Sverige skall betala till EG.av som
Med hänvisning till förbättrat investeringsklimat kan dock offentligadeett
intäkterna öka. Vadväntas gäller de samhällsekonomiska konsekvenserna hän-
visas till EG-konsekvensutredningen, Samhällsekonomi Dir. 1993:3.

Ett medlemskap i EU ställer vissa formella krav vad gäller de indirekta skat-
vilket kan påverka skatteintäkterna. delsDet mervärdeskatten,rör delsterna,

punktskatterna tobak, alkohol mineraloljor.och Varken EG eller den ekono-
miska och unionen, EMU, har synpunktermonetära på land höjer,ettom
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skattetryck.behåller sittellersänker
konkurrensenhelstskattetryckvilketSverige hakanTekniskt sett mensom

i reali-Sverigeskattetryckhögtför hurkommer gränserländer sättamellan att
Sverigeskattetrycket starkastsänkablirSannoliktha.kan att omteten pressen
företaglockaSverige då måsteeftersomsamarbetegemenskapensutanförstår

gemenskapen.utanförinvesteraatt
budgetunder-ländereuropeiskamed andrai jämförelsehar stortSverige ett

återställai dagfinnsAmbitionenstatsskuld.snabbt ökande attochskott somen
spelasannoliktde årenunderkommer närmastebudget attibalansen enstatens

EG-välfärdför social änförutsättningarnaekonomiskaroll för delångt större
krav.samarbetets

dimensionsocialaEG:s

socialaför deni EG inombehandlasjämställdhetochvälfärdSocial ramen
ekonomiskatill denkopplinghardimensionensocialadimensionen. Den en

sociala effekternegativamotverkatillförsta handsyftar iochintegrationen att
välfärdsfrågorinnefattardimensionensocialamarknaden. Denfriaden somav

deltar iArbetsmarknadensfria rörlighet.samband med parterhar personers
samarbetet.

huvudsakligendimensionensocialainom den typertreSamarbetet avavser
rörlig-till den friaanknytninglagstiftning medvissgällerförstaåtgärder. Den

förord-i formEG:s reglerkapital.arbetskraft ochtjänster,förheten avvaror,
jämställdhetrörlighet,friaområden:direktiv gäller fyraochningar personers

syfteregler iarbetsrättsligaarbetsmiljöregler attochkvinnormellan män, samt
till.upphovmarknadeninrestrukturomvandling dendenunderlätta gersom

ekonomiskt stödfonden,socialadensamarbeteslaget ärandraDet gersomav
med-kompletteraråtgärder. Densysselsättningsskapandeochutbildnings-till

svårig-särskildamedochlångtidsarbetslösainsatser förlemsländernas grupper
arbetsmarknaden.heter på

ländermellantill samarbetestimulansgällersamverkantredjeDen typen av
jämställdhetrörandeoch frågori sociala frågorengageradeoch ärpersoner som

ochinformations-ochinstitutionermellansamarbetennätverk, experter,genom
handlingspro-isamarbetesamtligaOfta ingåro.d.erfarenhetsutbyten typer av

jäm-frågorellerfunktionshindradesärskilda t.ex.för t.ex.gruppergram ---
ställdhet. -

särskiltEG-samarbetet,förstärkts ifortlöpandedimensionen harsocialaDen
ochekonomiskafördjupning detytterligarebeslut kringsamband medi po-av

1980-mittensedanframför allttagitsbeslut harSådanasamarbetet.litiska av
fattamöjlighetenskapades, dåmarknadeninretill den attanslutningitalet att

ochinfördesarbetsmiljöfrågormajoritet rörandekvalificeradmedbeslut en
handlingsprogramoch socialtsocial stadga antogs.ett
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Maastrichtfördragets sociala ytterligareprotokoll möjligheter tillger gemen-
regler arbetsmarknads-på och det sociala området lagstiftningsamma genom

eller kollektivavtal mellan arbetsmarknadens Storbritannien deltar inteparter.
i dessa beslut på grund sin negativa inställning till reglering arbets-av en av
marknaden.

Det förutseär svårt vad det framtida samarbetet inom den sociala dimensio-att
kan komma innebära. berorDet på vad medlemsländerna själva beslutar.attnen

De samarbetar i EG de fråganär bäst behandlas åtgärder påattanser en genom
EG-nivån eller samarbetet inom EG i övrigt kan bidranär till den nationella
utvecklingen.

välfärdsfrågorMånga behöver lösas internationellt. Troligen kommer liksom
hittills tyngdpunkten i samarbetet ligga områden harpå anknytning tillatt som
arbetslivet. underlag tillEtt socialt handlingsprogram har tagits fram ochnytt
diskuteras Sverige.i viktigaste fråganäven Den bekämpningen denärnu av
höga arbetslösheten. handlingsprogram förEtt ökad ekonomisk tillväxt har
antagits.

Aktuella för framtidadet samarbetet familjepolitiska frågorär även med an-
knytning till friaden rörligheten och folkhälsofrågor, vilka formellt infördes

samarbetsområde i och med Maastrichtfordraget. harmoniseringNågon påsom
dessa inteområden är vänta.att -

EES-samarbetetI ingår alla EG:s regler rörande arbetsmarknads- och sociala
frågor. Vidare EG:s framtida reglerväntas ingå i EES.även De regler som
beslutas utifrån det tillkommersociala protokollet vid medlemskap, liksomett
folkhälsosamarbetet sociala fonden.och den Samarbetet i övrigt ingår i EES-
avtalet blir beroende beslut i enskilda fall och omfattar inte beslutenmen av om
samarbetets inriktning. viktig skillnad vidEn medlemskap Sveriges fullaärett
deltagande i samarbetet.

Den sociala dimensionen ställer regler gäller alla länder på den friaupp som
marknaden och visst minimiskydd för arbetstagarna. Gemensammasom ger
regler minskar risken för konkurrensen snedvrids länderna sänkeratt attgenom
sina skyddsnivåer för för produktion till lägre kostnad. Vidatt utrymmege en

utanförskap kommer troligen företagen Sverigei kräva lättnader förett att att
kompensera utanförskapet och hävda sig i Sverigekonkurrensen. bundetär av

internationellaandra regler begränsar möjligheterna för sådana åtgärder.som
regler inteDessa dock förknippadeär med några motsvarigheter till EG:s

klagomålsprocedurer och sanktionsmöjligheter.
Sverige självt politiken rörande sociala frågor vidavgör både EES och med-

lemskap länge Sverige inte inför liggerså regler under miniminivåerna.som
Eventuellt kan detalj visanågon sig hindra vissa lösa frågorsätt på. Pro-att
blem kan uppstå arbetsmiljö- och handikappintressen i något fall skulleom
kollidera.
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rörlighet förFri personer

EES-avtalet gäller inomfri för somregler rörlighetEG:s personer genomom
familjemed-i medlemsländerna och derasEES tillförsäkrar medborgarnahela

likabehandling, sociala förmåner ochoch etableringsrätt,lemmar arbets- pen-
till vilka länder de flyttar.sion oavsett

ickeutökad till gällarörligheten förfria ävenDen är attpersoner numera
till last;inte ligga värdlandets välfärdssystemaktiva. får dockekonomiskt Dessa

studiemedel ellerekonomiskt hand pension,klara sig påde skall genomegen
gäller iheltäckande sjukförsäkringskall också haförmögenhet. De somen

landet.
samarbets-till land inominom EES harmedborgare rättEn ettatt annatresa

arbetslöshetsunderstödtillsöka arbete och behåller dåområdet för där rättenatt
månader.hemlandet under högstfrån tre

för arbetstagare medEU-länderna låg med undantagmellanRörligheten är
stadigt ökad rörlighet inte bara inom EUvilka visaruniversitetsexamen en -

hela världen.överutan
Sverigesig kraftig rörlighet tillstarka skälintefinns några väntaDet att en

arbetslöshet.Sverige högsärskilt inte harsvenskt medlemskap,vid ett om en
förindividuella planetinnebär främst ökad frihet detrörligheten påfriaDen en

medborgare.EU-ländernas
möjlig-familjemedlemmar utnyttjarderasAnställda, egenföretagare samt som

det-skall känna social trygghet. Iolika länder inom EESflytta mellanheten att
samordnas. Enför social trygghetde olika ländernassyfte skall systernta

hondär denne arbetar. gällerförsäkrad i den Det ävenarbetstagare är stat om
förmånersamarbetsområdet. intjänadei inombosatteller han är staten annan

berättigadeinom EES dendvs. de betalas ärkan ut oavsettexporteras, var
bosatt.

tilli Sverige åtnjuterinom EES arbetar rättmedborgareEn sammasom
sociala förmåner ingårmedborgare. begreppetsvenska Isociala förmåner som
socialtjänstlagen. Deförmåner enligtsocialförsäkringsförmånersåväl som

till förra intekan dock i desistnämnda förmånerna exporteras.motsats
hemland.återvända till sittinte räcker till skallarbetssökandeEn vars pengar

inom kommunen kommerför alla vistaskommun harEftersom ansvaret somen
inteenligt socialtjänstlagenberättigad till stödarbetssökandedock att varaen -

fårenligt svensk lagstiftning. Sådant stödreglerEG-rättensenligt antasmen
awisningsdagen.tillframutgå

hur avvikelserförflytta kan kommaMöjligheterna sätta gränsatt storaatt en
iarbetskraftför visskan finnas mellan reallönenframtideni typen avsom

lönespridning ochmellanfinns växelverkanoch i EU-länderna. DetSverige en
olika länderför arbete mellanskillnaderna i lön ärflyttning. Ju större samma

motivationen flytta.desto större är att
det skälinternationaliseringen finnsbakgrund den pågåendeMot att tro attav



Sammanfattning 15

utanför EES ochlönespridningen kommer öka i Sverige landet stårävenatt om
EU.

förutse rörligheten bland pensionärer kommer bli.hurDet är svårt attatt stor
Sverigeflyttar frånSannolikt kommer pensionärer störreattgruppen som vara

pensionärer flyttar till Sverige.utländskaän somgruppen

kvinnorJämställdhet mellan och män

i Sverigeförutsättning för jämställdhet mellan kvinnor ochEn män anses vara
ekonomiskt oberoende. europeisktha förvärvsarbete Iatt ett eget ettsom ger
förvärvsfrekvens. Andelen kvinnorperspektiv har Sverige hög kvinnlig somen

i flesta andra europeiska länder.deltidsarbetar högre deänär
utbildning och yrkesarbete. Famil-alla EU-länder skaffar sig alltfler kvinnorI

mindre efterfrågan ökar barn- och äldreomsorg.jerna blir och
för fastPrincipen lika för kvinnor och lika arbete slås ilön Rom-mänom

finns direktiv lika lönfördragets artikel 119. Sedan 1975 åretår ett om som
lika behandling kvinnorkompletterades direktiv ochdärpå med mänett om av

arbetslivet. grundläggande reglerna jäm-det gäller andra villkor i De pånär
ytterligare.ställdhetsområdet har kompletteratssenare

jämställdhetsdirektiveni EG-domstolen bestämmer hur skall tolkas.Utslag
antal fall har kommit få positiv be-Domstolen har behandlat att storett som

arbetsmarknaden.tydelse för kvinnors ställning
fram till 1995.jämställdhetsprogram gäller år Program-EG har tredjeett som

jämställdhetsfrågor med EG:s samladeförsök integrera ekono-utgörmet ett att
Jämställdhetsprogrammet från kvinnorsmiska och sociala politik. utgår att

stärkas.arbetslivet skall Enligt skall ocksåställning i framför allt programmet
roll berörs endast margi-EG:s lagstiftning jämställdhet förbättras. Mannensom

nellt.
inflytande, prioriteratKvinnors kvinnors representation ochmakt, dvs. är ett

EG-kommissionen harområde i det tredje jämställdhetsprogrammet. upprättat
för främja dettanätverk arbete.ett att

i kvinnlig representation i be-Sverige har europeiskt perspektivett storen
leds kvinna. denslutande församlingar. Endast EG-institution Det ärav enen

sociala kommittén.ekonomiska och
medlemsländerna jämställdhetsom-få bild hur EG påverkatFör att en av

iskrivit till samtliga ambassader EU:s medlemsländer. Avrådet har vi svenska
påverkat ländernas fördöma har EG i de flesta länder starkt arbeteattsvaren

jämställdhet mellan kvinnor och män.
flesta frågorbedömningar utifrån de alternativen deVåra är rörtre att som

nationella. svenska arbetsmarknadenförutsättningarna för jämställdhet Denär
både kvinnors och möjlig-strukturförändringar påverkargenomgår mänssom

fortsätta alternativ.heter till arbete. förändringar kommerDessa oavsettatt
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Sverige -till skillnad mindreKvinnor i från kvinnor i flertalet EU-länder iär -
utsträckning arbetslösa Tjänste- och servicesektorerna utvecklas fort-än män.
löpande vilket kvinnors ställning arbetsmarknaden.pågynnar

påverkas villkoren för människorHur med
funktionshinder

EG:s sociala stadga från 1989 innehåller särskild punkt berör männi-år en som
funktionshinder. Stadgan alla människor med funktions-skor med säger att

funktionsnedsättning,hinder, oberoende anledningen till och har rätttypenav av
stöd syftar till öka integration i samhället och arbets-till deras påextra attsom

marknaden.
sociala dimensionen också sociala handlingsprogram syftarInom den ryms som

åtgärder vidtas för förbättra livskvaliteten för människor med funk-till att att
HELIOS Handicapped in Community Livingtionshinder. People the European

in Open Society riktar sig direkt tillIndependently är ettan program som
med funktionshinder. bl.a. utbyte information ochDet går påut avpersoner

erfarenheter för stimulera insatser för integration funktionshindrade påatt av
syftar jämställdhet tillolika områden i samhället. också till främja ochDet att

myndigheters insatser bättre.samordnaatt
EES-avtalet Sverige möjlighet stegvis börja deltaga iatt programmet.ger

sarnhällsområden. EES-avtalet ochHandikapppaspekter kan anläggas på alla
förändringar förEG-anpassade konkurrenslagen innebär i princip ingaden nya

arbetshan-Samhall, uppgift meningsfullt och utvecklande arbeteär attvars ge
dikappade.

till den fria rörligheten samordnas för social trygghet.anslutningI system
förtidspensioner, handikappersättning, Vårdbidrag ochOmråden berörs ärsom

bilstöd.
förändringar specifika områden be-Genom EES-avtalet vissa påuppstår av

funktionshinder. EES-avtalets lindrigare kravtydelse för människor med på
till med allvarlig överkäns-innehållsdeklarationer riskerar ledaatt att personer

problem med importerade Med-lighet för vissa i livsmedel kanämnen varor.
frågor.Sverige inflytande beslut kring dessalemskapet ger

för nationellaByggproduktdirektivet kommer inte hindernågotutgöraatt
gällertillgänglighet. EES-avtalet medför vissa svårigheter detregler när attom

finnsregler transportsidan vad gäller fárdmedel.införa nationella Däremot
handikappanpassningbegränsningar för vidareutveckla lagstiftninginga att om

kollektivtrafikområdet.på
särskilt uppmärksamma kvinnor med funktionshinder bl.a.finns skälDet att

kvinnor arbetsmarknaden.för dessa påär utsattatt en grupp
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bedömningarVåra viktigaste

förut-svårigheternavisarutvecklingfem årensde attåterblick påEn senaste
upplösas ochskulleSovjetunionenkunde förutseframtiden. attVemsäga att

staterantalfåskulleEuropa ett stort nya
vadvalmöjligheterEU-ländernai störremedborgarnafria rörlighetenDen ger

från Sverigemigrationenbedömningbosättning. Vår ärochgäller arbete att
Sverige.tillbli denkommer större änatt

i alltfunktionsnedsättningarmed ärförvillkorFrågor rör personersom
förändringarEES-avtalet vissauppstårnationella.väsentligt Däremot genom

funktionshinder.människor medförbetydelsefårområdensärskildapå som
märkningkravdetaljerademindre sammansattaEG:sgäller bl.a.Det av

överkänsliga förför ärlivsmedel vilket försvårariingredienser personer som
vissa ämnen.

nationella.ochmellan kvinnor män ärjämställdhetOckså frågor rörsom
haft och kom-och harför kvinnor mänlika lön119artikelRomfördragets om

arbetslivet.ställning ikvinnorsstärkaförbetydelseha attstorattmer
ellerEU-medlemskapEES-avtal,alternativsamtligaiSverige kommer tre -

inrikt-besluta huri framtidenocksåoch EUutanför EESSverige ståratt -
jämställdhetspolitiken skallvälfárds- ochningen vara.av

beroendedelenekonomin till störstasvenska ärdenUtvecklingen avav
medi förbindelsernastabilitetenberoendesini ärinvesteringarna. De tur av

medlemskapvidstabiliteten blir störstbedömning är ettomvärlden. Vår att
EES-avtalet.medökar redaninvesteringarnatalar förmycket attmen

jämställd-välfärd ochför socialförutsättningarnaekonomiskadeVi attanser
återställaförSveriges insatserberoende stats-attkommerhet att avvara mer

ställer.EG-samarbetetde kravi balansbudgeten än somav
alternati-övrigaoch de tvåmedlemskapskillnaden mellanavgörandeDen ett

alternativenandra tvåDebesluten.inflytandeSverige får överär gerattven
påverkansmöjligheter.endast

de bästa förutsätt-medlemskapbedömningenviSammantaget gör ettatt ger
ochkvinnormellan män.jämställdhetvälfärd och försocialförningarna





uppläggningochUppdrag1 av

arbetet

Bakgrund1.1

17på siktmed 16samarbeteSverige i näradeltarEES-avtalet ettGenom
folkom-aktuell. Enmedlemskap i EU ärländer. Fråganvästeuropeiska nuom

förverkligas del.för Sverigesskallmedlemskapetskallröstning avgöra om
tillsattregeringenharfolkomröstningeninförunderlagfå fram sexFör att

i dendeltagandeformerolikakonsekvenserbelysaförutredningar avatt av
behandlas ärområdenDeintegrationen.västeuropeiska som

1993:3Dir.Samhällsekonomi-
1993:13Dir.miljö-

1993:19Dir.säkerhetspolitikochutrikes-- närhetsprin-s.k.tillämpning denochbeslutsbefogenheteröverlåtelse avav-
1993:20Dir.cipen

1993:21Dir.ochkvinnor mänmellanjämställdhetochvälfärdsocial-
1993:49.Dir.landstingochkommuner-

referensgruppparlamentariskt sammansattocksåRegeringen har somutsett en
utredningsarbetet.samladedetsynpunkter påoch lämnatföljthar

jäm-välfärd ochsocialvilka sättvibelyser pådirektivmedenlighet våraI
kvinnormellanjämställdhetalltidbetänkandetimed jämställdhetställdhet avses

EES-avtalet,alternativendepåverkasSverige kan kommamän i treoch att av
utanför.Sverige ståri ochmedlemskap EU attett av

har ingåttuppdragetI

politikensvenskadenpåverkardirektEG-samarbetetvad ibedömaatt som- gällerdetnationell nivå närpåfortsättningen avgörsivadoch ävensom
jämställdhet,social välfärd och
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bedöma hur de alternativen påverkar förutsättningarnaatt förtre den
ekonomiska utvecklingen i Sverige,

på Socialförsäkringens och socialtjänstensatt områden redovisa aspekter på
migration,

belysa vilka initiativ EG hittills har tagit inomatt välfärds- och jämställd-
hetsornrådena, liksom utvecklingen i olika EU-länder dessapå områden,
bl.a. utifrån olika EG-initiativ,

bedöma vad det fortsatta arbetet inom EGatt bl.a.på den sociala dimensio-
område kan komma innebära och hur det kan tänkasatt påverkanens

utvecklingen i Sverige, samt

behandla frågor EG och villkorenrör föratt märmiskor med funktions-som
hinder. Kommittén har därvid övertagit de uppgifter särskild ut-som en
redningsman S 1991:13 tidigare hade den s.k. HANSE-utredningen,
Handikappolitikens anpassning vid närmandet Sverige till Europeiskaav
Gemenskapen.

1.2 Avgränsningar och arbetssätt

Avgränsningar andra utredningarmot

Vissa andra utredningar arbetar med frågor berör vårt arbetsområde.som
EG-konsekvensutredningen, Samhällsekonomi, belyser förutsättningarna för

samhällsekonomin och sysselsättningen vid olika former deltagande i integra-av
tionen. Material har arbetats fram på uppdrag den har tjänat under-som av som
lag för bedömningar i dettagörs betänkande.som

Utredningen socialförsäkringen och EG analyserar vilka förändringar i denom
svenska socialförsäkringslagstiftningen kan komma aktualiseras Dir.attsom
1991:2. Alkoholpolitiska kommissionen har i uppdrag utvärdera alkohol-att
politiken och lägga fram förslag till strategi för framtiden inom detta område,en
bl.a. i EG-perspektiv Dir. 1991:124.

Samråd och samarbete har skett med EG-konsekvensutredningarna om sam-
hällsekonomi, kommuner och landsting med den subsidiaritet.samtom om

De svenska ambassaderna i EU-länderna har bidragit med underlag rörande
utvecklingen på de aktuella områdena i medlemsländerna och EG:s påverkan i
de enskilda länderna, framför allt de gäller jämställdhet.när

Vi har vid olika tillfällen sammanträffat med företrädare för arbetsmarknadens
kvinnoorganisationer handikapporganisationerparter, för information ochsamt

samråd.
Ett antal har anlitats i arbetet. harstort De bl.a.experter utarbetat bilagor som
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Bilageförfattarnabetänkandet.bakgrundsmaterial förochunderlagtjänar som
innehållet.försjälvasvarar

frågorförsöka besvarabetänkandei dettavarit attsträvanhar ocksåDet en
debatten.allmännaställs i densom

förvillkorredovisningdetaljeradganskaomfattande, avvalt göraVi har att en
övertagitharfallvi i dettaeftersomfunktionshinder annanenmedmänniskor

två. Debetänkandedettabifogasbilagor utomuppgift. Alla somutrednings
konsekvensut-samhällsekonomiskamed denpubliceras gemensamtseparat utges

ochkonkurrenseuropeiskisektornOffentligabilagaDet ärredningen.
VÄSTEUROPA.VÄLFÄRD ilevnadsvillkorochbilaga

bedömningarförUnderlag1.3

välfärdsocialrörandebedömningarför vårautgångspunkterhaft tvåVi har
ochkvinnor män.mellanjämställdhetoch

ochkvinnormellanjämställdhetochvälfärdensocialadenpåverkas1 Hur
övrigtisamarbetetochreglerEG:smän avav

förutsättningarnaekonomiskadepåverkasHur2

genomgångharpåverkanEG:savseendebedömningarkunna engöraFör att
EG:sstadgan,socialadenbl.a.dokument,ochEG-reglerrelevantagjorts av

Vidareprotokoll.socialaMaastrichtfördragetsochjämställdhetsprogramtredje
gemenskapsåt-förRomfördragetenligtbefogenheterEG:sigenomvi gåtthar
kvinnorSvenska möterjämställdhetsonrrådenaoch samtvälfärds-inomgärder

1992:19.SOU92till LU16bilagaEuropa,
huvudsak-bedömningarnabaserasförutsättningarnaekonomiskadegällerVad

bilagakonkurrenseuropeiskisektoroffentligaSverigesligen på rapporterna
i Europaoch lönerArbeteochdirektinvesteringarochEGval,Sveriges6,

samhällseko-8 till denoch7EU, bilagornaocharbetsmarknad i EESsvensk- svensktkonsekvenserEkonomiska ettkonsekvensutredningen avnomiska samt
1993.iUtrikesdepartementetutgivenEGEU,imedlemskap marsav

uppläggningBetänkandets1.4

i Europavälfärdssystemolikabeskrivningmed sominledsBetänkandet aven
kapitlenför dessa. Iförutsättningarnaekonomiskadediskussionföljs omenav

förbetydelseEG ärinomSamarbetsområdenbehandlas dedärefter avsom
förfri rörlighetdimensionensocialauppdrag: den samt personer.kommitténs

förhållan-svenskapåverkansfaktorer pådelsdels allmänt,belysesFrågorna som
jämställd-välfärd ochsocialföruppståkaneffektereventuellamed deden som
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het.
De nästkommandetvå kapitlen behandlar jämställdhet mellan kvinnor och

frågormän särskild betydelse församt med funktionshinder. Kapit-av personer
len avslutas med bedömningar konsekvenser. Genomgående redovisas vilkenav

frågor beslutas nationellttyp respektive vilka frågor inomav avgörssom som
EG.

kapitelI 8 de viktigaste bedömningarna fråntas olika avsnittrapportensupp
och några bilagorna.av

Vad gäller EG:s uppbyggnad, institutioner och hur EG arbetar hänvisas till
litteratur, den föreslås under Att läsa.t.ex.arman som

EG eller EU

Den 1 november 1993 trädde Maastrichtfördraget den Europeiska Unionenom
EU i kraft. Detta betyder dock inte automatiskt EG ändrar i allaatt namn
sammanhang. EG finns fortfarande kvar och den ekonomiska integrationenavser
inom samarbetet rörande social välfärd och jämställdhet sker, ochvars ram
denna beteckning används i Beteckningen EU övergripanderapporten. är ett
politiskt begrepp och används i sammanhang medlemskap i EU, EU-t.ex.som
länderna.

1.5 olikaDe alternativen

Som framgått konsekvensbedömningarnagörs för alternativ: EES-avtalet,tre
EU-medlemskap alternativet Sveriges deltagande isamt den västeuropeiskaatt
integrationen endast sker frihandelsavtal. Vi kallar det sistnänmdaettgenom
utanför EES och EU.

De viktigaste formella förutsättningarna vid de olika alternativen beskrivs
nedan. När det gäller alternativet utanför EES och EU saknas formella förutsätt-
ningar och därför rirnlighetsbedömning.görs en

En utgångspunkt för analysen är den europeiska integrationen sker inomatt
för fortgående allmän internationell integration och strukturomvand-ramen en

ling. Den påverkar på grundläggande villkorensätt för denett svenska ekono-
min och förutsättningarna för social välfärd, hur Sveriges förhållandeoavsett
till EU blir.

EES-avtalet

Målet för EES-avtalet medär enhetliga regler främja handelatt och övrig
ekonomisk samverkan mellan i syfte skapa enhetligt Europeisktparterna att ett
ekonomiskt samarbetsområde. EES fungera i huvudsak endaavses som en
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kapital.ochtjänsterförrörlighetmed frimarknad personer,varor,
särbehandling påförbudframför allt påbygger motfriheterfyra ettDessa

strävande-intesamarbeta såförpliktadeLänderna attnationalitet. är attgrund av
eller äventyras.mål försvårasEES-avtaletsförverkligaattna

sigDetfriheterna. rörfyramed desambandharregleromfattarAvtalet som
konkurrensbegränsandeförbudfrämst innebärkonkurrensreglerna motsomom

ställning.dominerandeföretagsmissbrukochföretagmellanavtal ettmot av
leverantörer.utländskadiskriminerahandelsmonopol får inteStatliga

områdenangränsanderadsamarbeteomfattarAvtalet gemensamenomen
välfärdsocialanknytning tillmedSamarbetsområden näraExempelpolitik.

ungdomsutbytespro-ochutbildnings-EG:sbemärkelsevid ärjämställdhet ioch
förstödprogrammenmiljöfrågor,konsumentpolitik ochsamarbetet omgram,

EES-avtaletarbetslivsfrågor.ochfrågorsocialaföretag,medelstoramindre och
arbetsmarknadensmellandialogen parter.socialaden s.k.ocksåomfattar

rörlighet, dvs.friaarbetskraftensförförutsättningarskaparEES-avtalet en
familjemedlem-omfattar ävenrörlighetenfriaarbetsmarknad. Dengemensam

etableringsrättm.fl.,arbetstagaremigrerandeförsocialförsäkringsskyddmar,
och stude-pensionärerförEES-länderuppehåll i andratillföretagare, rättför

examina.erkännandeömsesidigtochrande av
ochmarknadinreEG:somfattarväsentligti alltEES-avtaletinnebärDet att

jämställdhet.välfärd ochsocialEG-lagstiftningallpraktiskt taget om
fastaEG:svissarepresenterade ikunnakommerEFTA-länderna att avvara

Vetenskapligaför tvättningKontaktkommitténbl.a.kommittéer, pengar,av
Administrativakommittén förLäkemedelskommitténlivsmedelskommittén, samt

37.protokollochartikel 101arbetaremigrerandeförtrygghetsocial
kommittéersärskildaberedningsfasen i deideltakan somEFTA-experter

befogenheter. Deverkställandesinaden utövarkommissionen närassisterar
regelbildning.vissskerkommittéeri besluten. I dessadeltaintefår dock en

detvid sidansamarbetetreglerar78-88artiklarnaEES-avtaletiDel VI om
Enligt dessadimensionen.socialabl.a. denfriheterna,fyradegällersom

särskildaEG:siEFTA-länderna deltaartiklar kan program,ramprogram,
ocksåkanEES-samarbetetförverksamheter. Inomandraprojekt och manramen

innefatta plane-kanområden. Dessavissainomverksamhetupprätta gemensam
pågående verksam-sammanslagningverksamheter,samordningring eller avav

verksamhetertillfälligagenomförandeoch m.m.heter gemensammaav
medför arbeteEG-kommissionentillknytsEFTA-ländernafrånExperter

EES-samarbetet.frågor ienskilda
förasskallfortlöpandeEGinombeslutasreglerförutsätterAvtalet att somnya

underlagstiftning är102. Så98,99 ochartiklarna snartsamarbetetin i ny
EES-avtaletomfattasområdeEG-kommissioneninomutarbetande ett avsom

sättpåEFTA-staternairådfrågaunderhandkommissionenskall experter samma
för-sinautarbetandetvidmedlemsstateri EU:srådfrågarden avexpertersom
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slag.
När EG-kommissionen överlämnar förslag till rådet skall den överlämna

kopior till EFTA-staterna. Pâ begäran någon i avtalet skallparternaav ettav
preliminärt utbyte åsikter inomäga den EES-kommittén.av rum gemensamma
Under beslutsprocessen skall det finnas möjlighet till fortgående informa-en
tions- och samrådsprocess.

Sedan rådet antagit den bestämmelsen, behandlasfrågan formellt i EES-nya
kommittén. Om kommittén då fattar beslut innebär den bestämmel-attsom nya

skall föras i samarbetet vidtar nationell beslutsprocess i EFTA-länder-sen en
vid behov omfattar riksdagsbehandling.na, som

Förslag regler kan komma från alla i avtalet. De utarbetas sedanom parternya
i praktiken inom EG-kommissionen, varvid EFTA-ländernas kommerexperter

kunna delta. Däremot kommer Sverige inteatt automatiskt kunna delta i allaatt
aktiviteter, kommittéer, och dylikt med anknytning till dessa frågor.program
Medlemmarna beslutar detta i varje fråga för sig.om

EES-avtalet kan ensidigt sägas med års varsel. Det kan också kommaettupp
successivt urholkas EFTA-ländernaatt måste överens varjeom som vara om-
regel inte föra EG-regler iaccepterar samarbetet.att Möjlighetenny nya-

för EFTA-länderna inte EG-regler finns.att Avsteg frånacceptera nya en
utveckling strider dock grundtanken homogent samarbets-gemensam mot ettom

område med enhetliga regler. Den berörda delen avtalet kommer då attav
betraktas provisoriskt upphävd.som

De områden EES-avtalet inte omfattar och har betydelse för socialsom som
välfärd och jämställdhet följande:är

Det fulla deltagandet med ochsäte i EG:srösträtt olika institutioner och
beslutsprocess rörande regler och samarbeten
Gränskontrollerna bibehålls, något förenklade
Skatteharmonisering i form minininivåerav
Deltagande i EG:s strukturfonder
Gemensam handelspolitik jordbrukspolitikoch
EG:s monetära samarbetssystem, EMS, med växelkursmekanismen, ERM,

den ekonomiska och unionen,monetärasamt EMU.

EU-medlemskap

Ett svenskt medlemskap i EU innebär Sverige kommeratt att representeras
bl.a. i rådet, kommissionen, domstolen, parlamentet, Ekonomiska och sociala
kommittén ECOSOC och Regionala kommittén.

En viktig skillnad mellan EES och medlemskap ligger i medlemskapetatt ger
möjligheter fullt delta och därmed påverka, utformningenatt ut gemenska-av

policy.pens
När gällerdet social välfärd och jämställdhet tillkommer strukturfonderna,
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folkhälsosarnarbetet och Maastrichtfördragets sociala protokoll.
Normala gränskontroller awecklas och med tull- och polissamarbeteersätts

och andra samarbeten i första hand för förhindra narkotika spridstyper att attav
Vissa miniminivåeröver kommer gälla i frågagränserna. ochatt om moms

punktskatter alkohol, tobakpå och mineraloljor.
Jordbrukspolitiken och därmed livsmedelssektorn omfattas samarbetetav- -

först vid medlemskap.ett
Deltagande i den ekonomiska och unionen blirEMU, aktuellt vidmonetära ett

medlemskap. EMU syftar sikt till stärka det ekonomisk-politiskapå samarbe-att
bl.a. inrätta centralbank och enhetlig valuta.tet, attgenom en gemensam en
rad SamarbetsområdenEn kommer ingå i medlemskapet Maast-attnya genom

richtfördraget. harHär endast de områden har direkt betydelsenämnts som mer
för social välfärd och jämställdhet. EU kommer genomföra regeringskon-att en
ferens 1996 förår besluta hur integrationen skall vidaregå och huratt om
Maastrichtfördraget skall konkretiseras olika områden.på

Utanför EES och EU

Om Sverige utanför EES innebärstår och EU det givetvis Sverige inte haratt
formell tillnågon anknytning EU. Det rimligtnärmare tänka sigär att att ett

frihandelsavtal finns mellan Sverige och EG och kanske visst samarbete påett
andra områden handel.än

Troligen fortsätter Sverige med visst informationsutbyte med EGett om
enskilda frågor social välfärd och jämställdhetrör deltar i olikasamtsom
utbildnings- forskningsprogram. Som hittillsoch medverkar Sverige troligen i
standardiseringsarbetet.

I detta alternativ ställer gemenskapen inte formellanågra krav på anpassning
till EG:s regler. fortsattEn passiv till EG-regler kananpassning dock visanya
sig bli nödvändig konkurrensskäl.av

praktiken skulleI alltså sannolikt Sverige liksom tidigare samarbeta enskil-på
da med EGområden och den informella integrationen vidare.

Vissa bestämda förändringar iskulle tvingas fram efterhand integ-attgenom
rationen fortsätter informellt internationelltoch samarbeteannatgenom som
formellt stödjer sådan i första hand handelsavtal. gällerDet t.ex.en process,
harmonisering tekniska föreskrifter, förenkling handelsregler, öppnandeav av

tjänstemarknaderna och offentliga upphandlingen.denav
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2 Olika för välfärdsystem

2.1 Välfärdspolitiska modeller i Europa
Olika synsätt

människorNär lever tillsammans skapas sedvanor och traditioner.gemensamma
Samlevnaden mellan människor mycket tidigt förbunden med viss inbördesvar
hjälp, inte bara inom familjen inomäven helhet.utan gruppen som

Med kristendomen blev det religiös plikt hjälpa sin nästa och deatt runten
kyrkor byggdes bildades församlingar. Genom församlingarnas försorg komsom
viss form sjukvård och fattigvård bedrivas.attav

sambandI med Gustav Vasa drog kyrkans tillgångar till kronan erkändeatt
han kronans skyldighet för de anstalter inrättats för fattiga ochatt svara som
sjuka. Den kollektiva hjälpen övergick därmed från kyrkan till Detstaten. var
dock först förordning hospital- och barnhusinrättningar år 1763genom en om

det föreskrevs socknarna hade huvudmannaskapet för fattigvården.attsom
viktigEn händelse för svensk del tillkomsten 1862 års kommu-annan var av

nallagar. Socknarna hade årens lopp olikafått många uppgifter. Dessagenom
uppgifter hade inte alltid medgöra socknarnas ursprungliga karaktäratt av
religiösa enheter, församlingar. Till de kyrkliga angelägenheterna kom nu
huvudsakligen räknas ärenden kyrkliga förhållandenavsåg och ditatt som
räknades inte fattigvården. Genom denna lagstiftning slogs det ytterligare fast

fattigvården uppgift för det borgerliga samhället och föratt närmastvar en
kommunen.

Den välfärdspolitiska utvecklingen skiljer sig mellan olika länder. SverigeI
spelade redan tidigt socknarna viktig roll för medborgarnas sociala trygghet.en
I del andra länder spelar organisationer drivs vinstsyfte och farnil-utanen som
jerna roll det gällerstörre äldre-när och barnomsorg, framför allt i deen
katolska länderna. Detta har till del sin bakgrund i begreppen subsidiari-stor att

och solidaritet centrala i denär katolska på samhället och enligt vilkentet synen
uppgift på det sociala området komplettera de insatserär famil-statens att som
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för.självkyrkan stårorganisationeroch andrafackligajen, samt
EG:s sub-medblandas ihopskall intesubsidiaritetsprincipenkatolskaDen

dessEG ochmellanbeslutskompetensenträder insidiaritetsprincip, närsom
4.9.i avsnittbehandlasfråga närmaredelad.medlemsländer Dennaär

framväxtVälfärdssystemens

varjevälfärdsstater. IsiguppfattarindustrinationeravanceradeflestaDe som
uti-påverkansällanfram integradvis vuxitland har eget systern genomett -

vidareutveck-modellerländernasland haripolitiska beslutGenomfrån. resp.
tids anda.speglat sinoftagjorts harförändringaroch delats som

identiskaharinte deinnebärvälfärdsstatersigbetraktar attnationerAtt som
välfärdsmodellerlika mångaexisterarpraktiken nästanIvälfärdssystem. som

ochinteSarmoliktlösning. ärsinfunnitVarje land harvälfärdsstater. egen
ochomskapasdefärdigbyggtheller inte något utankommer system att anses

förändradetillochuppfylla kravfortlöpande förutvecklas att anpassasnya
förutsättningar.ekonomiska

underutvecklatshaförenklat,litekan, sägas trei EuropaVälfärdssystemen
1880-sig frånsträckertillkomstperioden,perioden,förstaperioder. Denolika

delsexpansionsperioder,inföll tvåDäreftervärldskriget.till förstaframtalet
l970-talen.1960- ochunderdelsvärldskriget,andraefteråren

olikavälfärdsstatensförklaringar tillfinna ut-dethistoriskt går attRent att
1991.Therborn1993,Olssontillfällendessavid justvecklingsperioder inföll

1880-talet beror påbörjantilldatera atttillkomst gårvälfärdsstatensAtt att av
infördeBismarckOttorikskanslernförslagkejsarriket påTyska envonav

frånrådgivare fåtthade hansIdéernaförbundsstaten.sociallagstiftning i hela
gruvlagstiftning.gruvtradition ochösterrikiskpreussisk och

för allalagstiftningmotsvarandeinförandetbeslötsBismarckUnder av enom
infördeförsta landdetdärigenomTyskland blevindustriarbetare.tyska ensom

försäk-sjukförsäkring,bestodLagstiftningenskala.isociallagstiftning större av
förKarakteristisktpensionsförsäkring.i arbetet och systemetolycksfallring mot

industriarbetarna.tillriktade sigenbartselektivt ochdetatt varvar
År 1942,världskriget.andraunderStorbritannienfas inföll iviktigaNästa

nationalekono-brittiskepresenterade denTyskland,justkrigetundermitt mot
socialförsäkringssystemgenerelltförslagsittBeveridgeWilliam ettommen

Beveridgeplaneni den s.k.Grundtankensjukvårdssystem.nationelltoch varett
befolkningenhelagrundskydd försocialtenhetligt ett systeminföra avatt ett -

administrerasskulleavgiftergrundade påförsäkringarobligatoriska avsom
staten.

l970-talen. Trots1960- ochinföll underexpansionsperioden attsistaDen
under denna perioddet försttidunder långfunnitsidéerna välfärdsstaten varom

bruttonatio-andelbörjadeutgifterna mättväxasocialade offentliga avsomsom
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nalprodukten, BNP. Och expansionen Det också under dessa årvar enorm. var
det skandinaviska dagens form och började betraktassystemetsom tog mer av

välfärdsmodell. Den kännetecknas idén institutionell väl-som en ny av om en
färdsmodell. Den byggde offentligapå skulle administrera välfärdenatt organ
och de viktigaste finansieringskällorna skattemedel inkl. löneskatter.att var
Till skillnad från Beveridges modell, enligt vilken administrerade försäk-staten
ringssystemet, skulle administrera självaäven välfärden.statennu

I den nordiska debatten har det varit vanligt ställa den skandinaviska model-att
len i motsatsförhållande till s.k. europeisk modell. Likaett vanligt har deten
varit ställa Bismarcks modell i till den modellatt vuxit frammotsats som ur
Beveridges tankar liksom arbetsrelaterat i till generelltett systern motsats ett

bygger på medborgarskap. Det har emellertidsystem också hävdatssom att
dessa alltför förenklad bild verkligheten ochmotsatspar börattger en av man
skilja mellan åtminstone olika Esping-Andersen 1990a och 1990b,tre system
Titmuss 1974. Man har därvid delat de europeiska välfärdsmodellerna iupp en
konservativ, liberal och skandinavisk i behovsprövad, korpo-en en resp. en en
rativ och institutionell modell. En tredelad kategorisering frånutgåren annan

modell har sin bas i familjen och det sociala nätverket elleratt antingenären
marknadsorienterad eller offentligt orienterad Socialstyrelsen 1993.

Inget europeiskt land har renodlat Det vanliga är landett system. att ett
kombinerar olika principer. En kort beskrivning grundprinciper bildarav som
fundamenten i dagens västeuropeiska välfárdssystem kan därför intresse.vara av

bilagornaI 1 och 9 återfinns ytterligare beskrivningar olika grundprinciper.av

Bismarckmodellen

Den modell, här kallas Bismarckmodellen, benämns i vissa sammanhangsom
den konservativa modellen och i andra kontinentaladen eller den korporativa
modellen. Den bygger försäkringslösningar och inte renodlat skattefr-är ett
nansierat omfattar alla invånare. örsäkringsinstitutionernaFsystem ochstyrssom
finansieras arbetsgivare och arbetstagare ofta medgemensamt,av staten som

tredje part.en
Utmärkande för modellen således direkta inflytandeär begränsat.äratt statens

Staten stiftar lagar och ekonomiska garantier lägger sig i princip integer men
i modellens utformning i detalj.

Den enskilde försäkradär de avgifter denne själv och dennesgenom som
arbetsgivare har betalat till Avgiften liksom den utbetalade förmå-systemet.

inkomstrelateradeär belopp. Försäkringarna riktar sig till de förvärvsar-nen
betande och deras anhöriga vilket innebär förvärvsarbeteatt utanen person
saknar sociala rättigheter. Personer förvärvsarbete blir i hög grad beroendeutan

sin familj och det nätverket för sin försörjning deav egna om egna resurserna
inte räcker till.
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hjälp. dettabehovsprövad Ifåskall kunnatillbidragitinteDen systemetsom
ochkyrkanvälgörenhetsorganisationer,frivillig- ochvanligtdetär attsystem

förmånerberättigade tillintebistår dem ärin ochträdereller kommunen som
före-blikommitharBismarcksmodellensocialförsäkringssystemet. attfrån en

Frankrike,Belgien,EG-ländemaursprungligaibl.a. debild i många stater,
Österrike.iTysklandochNederländernaItalien, samt

Beveridgemodellen

eller dengrundskyddsmodellenkallasibland ocksåBeveridgemodellen som-
socialförsäkrings-administreradestatligtkarakteriserasmodellenatlantiska av-

Huvudtankeninkomst.alla medborgareomfattarprincipi oavsettprogram som
grundskydd.samhällsställningochkön ettmedborgarealla oavsettär att ge

i Bis-intemedborgarskapet,således påbyggertrygghetensocialaDen som
anställning.harmarckmodellen på att man en

detutformas såskullegrundskyddetursprungligen attTanken varattvar
modell förstdär dennaStorbritarmien ut-Iarbetargrupperna.förtillräckligt

detinnebärvilketemellertid låga oavsettersättningsnivåerna attvecklades är
tilläggsförsäk-privatasigklaratillhör svårtäryrkesgrupp utanvilken attman

kollektiva.enskildasåvälkanförsäkringarringar. Dessa somvara
skall kunnaförsörjningsinklararanledning inteellerDen annanensom av

del be-tilldockservice och ärbidrag. Social storbehovsprövadefå omsorg
Storbritannieniförutomåterfinnsmodellarbete. Dennafrivilligtroende av

Schweiz.Irland ochiockså

skandinaviska modellenDen

den allmän-kallassammanhangi vissa ävenmodellenskandinaviskaDen som-
kännetecknasmodelleninstitutionellaeller denstandardskyddsmodellen avna -

därmedgenerella ochorienterade äroffentligtinnefattarden system, somatt
kombina-sammanhang sägasdock i vissakanModellenalla.omfattar vara en

och denmedborgaregrundskydd för allatankarBeveridgesmellantion om
ersättningar.inkomstrelaterademodellenskorporativa

bidragssystemenfinansierarochorganiserarhuvudsakligenDet är staten som
skallskattemedlen ävenomfördelningoch tanken är grupperatt avengenom

blirSocialpolitikenfå stöd.kunnaarbetsmarknaden ettanknytning tillutan
barnlösaoch sjuka,friskagamla,ochmellanomfördelningförinstrument unga

med-behandlar allaSystemenbemedlade.ochbättrebarnfamiljer, sämreoch
lika.borgare

bl.a.sin hariarbetslinjen. Dettabetoningenvarit turocksåUtmärkande har av
arbetsmarknadspolitik. Ettaktivföråtgärderprioriteringinneburit enaven

viktmedsocialtjänstenutbyggdavälvarit den stordrag harutmärkandeannat
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vid social service.
Grundläggande principenär inkomstbortfall, dvs. sjukpenning och pensionom

grundas till viss grad på tidigare inkomst antal tjänsteår. Den enskilderesp.
skall kunna leva på de belopp betalar behöva kompletterastaten ut utan .attsom
dem med privata försäkringar. Tilläggsförsäkringar kollektiva avtal ärgenom
emellertid vanliga. Systemen innebär betydande inslag styrning frånav sam-
hällets sida. Systemet individengör beroende staten.av

2.2 Finansiering välfärdav

Olika finansieringskällor

Oavsett hur klassificerar de europeiska välfärdspolitiska modellerna kan detman
konstateras varje land har sitt välfärdssystem.att Vanligtvis består deteget av

blandning olika principer. Utifrån landets historia och traditioner,en dessav
kultur och värderingar, religiösa förhållanden, relationen mellan ochstaten
vissa yrkeskårer, den politiska styrningen och kanske framför allt utifrån landets
ekonomiska förutsättningar har land utvecklat sin lösning.resp. egen

Som framgått detär skillnader i uppbyggnaden välfárdssystemetstora av
mellan olika länder. Lika skillnadernaär det gäller finansieringen.närstora De
viktigaste finansieringskällorna skatter ochär sociala avgifter. De sociala av-
gifterna kan såväl arbetsgivaravgifter avgifter betalda arbetstagar-vara som av

Varje land har byggt sitt med kombination dessaeget fi-na. systemupp en av
nansieringskällor. Generellt kan desägas nordiska länderna till delenatt största
finansierar välfärdstjänsterna skatter inkl. löneskatter det ävengenom attmen
finns visst inslag avgiftsfinansiering. I andraett länder det däremotär vanligtav
med huvudsakligen finansieras med hjälpsystem avgifter medsom ettav men
visst inslag skattefinansiering. I ytterligare andra länder bidrar arbetsgivarna,av
arbetstagarna och med cirka tredjedelstaten en var.

Sociala utgifter definieras olikapå i olika länder.sätt Det därförär svårt med
jämförelser länder emellan. När de gäller EU-ländema Eurostat,rapporterar
EG:s statistikkontor, bl.a. hur länderna finansierar sina trygghetssystem. Tabell
2.1 visar i samtliga medlemsländer sker finansieringenatt med såväl offentliga
medel arbetsgivar- och arbetstagaravgifter det framgår ocksåsom attmen
finansieringskällornas inbördes fördelning växlar från land till land. Vidare
framgår samtliga medlemsländer haratt eller mindrestörre s.k. Irestpost.en
denna ingår bl.a. finansiering sker med och lånräntorsom m.m.
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i1991,åri olika EU-länder procentFinansieringskällor2.1Tabell

Rest-Arbets-Arbets-Offentl.
givar-medel posttagar-

avgifteravgifter
ProcentProcentProcentProcent

Huvudsakligen
medelofentliga

6,75,07,381,0Danmark
15,0 1,124,259,7Irland

19,815,527,037,7Storbritannien

Huvudsakligen
avgifter

2,328,451,817,5Frankrike
6,724,549,219,6Grekland 1989år

Blandat
3,226,745,324,8Belgien

15,7 3,051,429,9Italien
15,840,219,924, lNederländerna
4,823,343,628,3Portugal
2,417,753,826,1Spanien

Tre parter
7,722,238,5 31,6Luxemburg
3,730,440,925,0Tyskland

l993aEurostatReceipts 1980-1991,andExpenditureProtectionSocialKälla:

huvudsakligenutgifternasocialafinansieras deDanmarkivisar2.1Tabell att
skattemedelmedfinansieringennordiska länder ärövrigaskattemedel. Imed

nordiskadeEU-länder harmed flertaletJämförtDanmark.ilikainte stor som
NordiskfrånUppgifterskattefmansiering.inslagrelativt störreländerna ett av

iskattefmansieringen1990 visaravseende årKomitté 1992locialstatistisk att
%.till 52Sverige% och i%, 55island 67 Norge%,till 46uppgickFinland

läggas.löneskattereventuellaskalldettaTill
vidareutvecklingsoñstikeradmodellen kanskandinaviska avDen enses som

påbyggermodell1993 eftersom dennaävenAbrahamssontankarBeveridges
Somsocialadet trygghetssystemet.omfattasskallalla medborgaretanken att av

utvecklad Beve-mycketmodellen änskandinaviskadenbeskrivits är merovan
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inkomstbortfallsprincipen.den baserasframför alltmodellridges attgenom
modellerna kan ävenolikafinansieringen degällerdet notera attNär manav

skattefinansiering.inslagStorbritannien harIrland ochi ett stort avsystemen
avgifts-huvudsakligen påbygger däremotFrankrike och GreklandiSystemen

Portugal ochNederländerna,Italien,fallet i Belgien,vilketfinansiering även är
och arbetsta-arbetsgivarnaTyskland bidrarLuxemburg ochSpanien. I staten,

tredjedelungefármed var.engarna

förhållande till BNPutgifter iSociala

sin BNPrika länderanvänderekonomisktellerpolitisktOavsett system mer av
2.2 visar EU-medelinkomstländer. Tabellochfattigavälfárdstjänster änpå

socialautgifter detsamlade påländernasnordiskatabell 2.3 deochländernas
Uppgifterna tyderundantaget.utbildninglandets BNPiområdet procent av

storlek och hurutgifternassamband mellanfinnas någotdet skulleinte på att
välfärdssystem.finansierat sittorganiserat ellerlandresp.

1989i BNP, åri EU-ländemaSociala utgifter2.2 procentTabell av

Procent

30,2Nederländerna
29,7Danmark
28,0Frankrike
27,3Tyskland
26Belgien
25,6Luxemburg
23Italien
22, 1Storbritannien
20,6Irland
18, 1Portugal
17,3Spanien
16,5Grekland

finansieringutgifter 1990,Omfang,land,i de nordiskeSosial trygghetKälla: og
NOSOSKO 1992

ingår i draganvänderprotection EurostatsocialI begreppet grovasom
yrkes-arbetsskada ocholycksfall,invaliditet,kontantersättningar vid sjukdom,

m.fl.föräldrapenning, barnbidragefterlevandeförmåner,pension ochsjukdom,

2 l3-lll2
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familjeförmåner, utbildningsbidrag och yrkesvägledning, arbetslöshetsersätt-
ning, bostadsbidrag m.m.

2.3Tabell Sociala utgifter i de nordiska länderna i BNP, 1990årprocent av

Procent

Sverige 34,8
Danmark 29,7
Norge 29,0
Finland 25,7
Island 17,8

Källa: Sosial trygghet i de nordiske land, Omfang, utgifter finansiering 1990,og
NOSOSKO 1992

I begreppet sociala utgifter NOSOSKO använder ingår i drag kon-som grova
tantersättningar vid sjukdom, ålderdom och handikapp inkl. pension och sjuk-
bidrag, arbetsskada och rehabilitering, föräldrapenning, barnbidrag och bi-
dragsförskott, kostnader för beredskapsarbeten och utbildningsbidrag, arbets-
löshetsersättning, kostnader för daghem, fritidshem, familjedaghem, ålderdoms-
hem, hem- och färdtjänst, socialbidrag och missbruksvård åtgärder församt
flyktingar m.m.

Förutom ovanstående uppräkning ingår även ytterligare offentliga utgifter i
länderna; för Sveriges del utgifter för kommun och landsting. Statistik-stat,
underlaget osäkertär och det svårtär möjligt jämföra olika ländersattom ens
sociala utgifter i förhållande till landets BNP. berorDet för det första på att
länderna lägger in olika kostnadsposter i begreppet sociala utgifter; i delen
länder räknas kostnader för flyktingförläggningar sociala utgifter i andrasom
inte För det andra beräkningarnagörs lands BNP också på olikaosv. av resp.

I Sverige ingårsätt. kostnaderna ,för barnomsorg i eftersomt.ex. BNP det till
del sker i offentlig regi. I andra länderstor med mindre utbyggd daghemsverk-

samhet i Sverigeän sker barnomsorgen i utsträckningstörre i hemmet vilket inte
redovisas i BNP. Innan några slutsatser kan dras måste följandeäven olikheter
beaktas Långtidsutredningen 1992, SOU 1992:19:

I Sverige flertaletär transfereringar till hushållen skattepliktiga. I flera EU-
länder bl.a. i Irland, Storbritannien och Tyskland det vanligareär att
transfereringar befriadeär från skatt.
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försäkringsbolag ochtill privatapremieravgifter ochvissaflera länder ärI
offentligatill denbetalasinteEftersom beloppenobligatoriska.fonder

statistiken.skatt ide interäknassektorn som
skattesubventioner, dvs.medsamhälleliga målvissafrämjaStaten kan

fråga.iobjektetellerverksamhetenbeskattningenminskaatt avgenom
för kontant-i ställetskatterabattutgåhushållen kantillBarnstödet ensom

skattekvoten,ochutgifternaoffentligahöjer dekontantbidragbidrag. Ett
i detsamma.samhällsekonomini äringreppet stortatttrots

detSverigevisar ärbedömningsvårigheterdessa göra attförsökEtt trotsatt en
jämfördadeuppgifternaenligt de meståtminstone satsatland senaste avsom

förmed undantagräknatDärefter liggerområdet.socialadet grovtländerna på
Frankrike,Belgien,nivåungefärnordiska länder påövrigaIsland somsamma

iBNP går30 %ochMellan 25Tyskland.ochNederländernaLuxemburg, av
undantaget.utbildningsektornsocialadenländer tilldessa

idéerspriderkontakterNära

globaltsåvältraditionlångharsamarbetesocialpolitisktInternationellt somen
normskapandenivå. DetnordiskSubregional,europeisk ochregional t.ex.på

regionaloch påfackorganoch dessFNinombedrivsglobal nivåpåarbetet
med-samtligabl.a.Europarådet deltarEuroparådet. Iinomnivåvästeuropeisk

däriblandansökt medlemskap,haroch dei EUlemsländer stater omsom -
ochområdetsocialpolitiskadetpåreferensramharSverige. De gemensamen

3.bilagaåtagandeninternationellabundnautsträckningiär sammastor av
ochekonomiskt på-kulturellt ochbådesamarbetari VästeuropaLänderna

in-denländernaSamtidigt påverkaskontinuerligt.varandradärförverkar av
pågående inter-och denområdetekonomiskadetkonkurrensenternationella

framtideniomöjligttroligendärför attkommernationaliseringen. Det vara
företagitsvälfärdssystemi ländernasförändringarvilkasiguttala somsomom

mellankonkurrensengrundellersamarbeteinternationelltföljd avaven
EU-medlemskap.följdvarit direktvadoch ettländerna avsom en

att aktivEnsuddashåller påvälfárdssystemländernas ut.mellanSkillnader
modellenskandinaviska ärför denutmärkandearbetsmarknadspolitik varitsom

utbyggnadocksåländer skerländer. I mångai andraförebild även ennumera
barnomsorgen.av
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2.3 Länderna olikaär framtidsfrågomamen

likartade

Man kan framgått konstatera varje land funnit sin modell detatt närsom egen
gäller välfärdens uppbyggnad liksom dess finansiering och medborgarnaatt
därmed lever i olika välfärdssystem. Trots dessa olikheter i systemens upp-
byggnad har det visat sig länderna inför likartadestår frågor vad gäller denatt
framtida välfärden Chassard 1992, Chassard och Quintin 1992. Flertalet frå-

inteär koppladeoväntat till välfärdssystemens struktur ocheller finans-gor
Äveniering. andra länder Sverigeän söker därför efter kostnadseffektivamer

lösningar. Som illustration beskrivs nedan några deen av gemensamma pro-
blemen. En utförlig redogörelse levnadsvillkoren i EU- och EFTA-ländernaav
återfinns i bilaga

Förändringar i familjestruktur och levnadsmönster

Många välfårdssystem bygger på medborgarna lever enligt det traditionellaatt
familjemönstret, dvs. familjeförsörjarenär medan hustrun utför obetaldamannen
arbetsuppgifter i hemmet. Dessa förbundnatvå är med varandrapersoner genom
äktenskap bryts endast den makens död. Verkligheten har docksom genom ena
förändrats och i dag samlever medborgare i allt större utsträckning i andra
former dem deän nuvarande anpassade till.är Exempel på förändring-systemen

under år är attar senare

alltfler kvinnor söker sig arbetsmarknadenpå och kvar där ävenstarmar
de fått barnnär

skilsmässorna ökar

andelen lever tillsammans gifta ökarutan attsom vara
alltfler kvinnor medväntar skaffa sitt första barnatt
andelen barn födda äktenskap ökarutom
familjer med ensamstående föräldrar ökar
andelen ensamboende ökar.

Att familjemönstren ändras och allt fler kvinnor i dag förvärvsarbetar tvingaratt
länderna sin familjepolitik.omprövaatt

Demografiska förändringar

Befolkningsutveckl ingen inom EG bekymrar politiker och ekonomer. Medborg-
blir äldre och andelen äldre snabbt. Sverigeväxer har länge varit det landarna
haft den högsta andelen invånare 65 åröver sig andranärmarsom men nu
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äldreandelenItalien kommerTyskland och atti Europa. I t.o.m.länder vara
Italien, Neder-Frankrike,Belgien,2010. ocksåSverige Meni åränstörre

ökningstakt tidigare.änsnabbarehaSpanien kommerochländerna att en
iFärre EU-allt färre barn.födsblir allt äldremedborgarnaSamtidigt som

problem i allaakutinteförsörja allt fler. Detta ärskall såledesländerna ett
belastningar de redanpåytterligaredetsikt innebärtjugo årsländer men

bland de äldresnabbast ärökaråldersgruppDenpensionssystemen.tyngda som
äldre. åldersgruppDennade äldre85 dvs.år,omfattar åldrarna överden som

i Sverige.liksomEU-länderi allakraftigtväxer
socialsjukvård,behovökatäldreandelen uppstårGenom ökningen ett avav

fler kvinnorSamtidigt haräldreboende.i särskiltelleri hemmenomvårdnad
detförväntasinte kandetsin innebäriförvärvsarbeta. Detta attbörjat atttur

anhöriga.tillgodoseskunnavårdbehovet kommerökade att av

Sjukvårdskostnader

finansierasdesjukvårdssystemoffentligaKostnaderna för oavsett genomom-
ekonomiskadesnabbare äntenderarförsäkringar växaellerskatter att resur--

nödvän-sjukvårdskostnaderstigandetyder påingetfinnsDet attsomserna.
samtligaförsökerdettamedvetnaland. Välihälsatill bättredigtvis leder ett om

kostnadsutvecklingen.pågåendehejda denländer

sysselsättningsgradlågocharbetslöshetHög

långtids-allvarligt problem. DearbetslöshetEU-länder högflertalet är ettFör
problemarbete. Ett ärdemdelallt attstortstörrearbetslösa utgör utanaven

1980-taletUndervarit goda.tidernanärminskat nämnvärtintearbetslösheten
arbetslöshetenEU-ländernaarbetstillfällen imiljonernioskapades mennya

lite.relativtsjönk
EU-länderna dess-visarUSA och Japanmellan EU, EFTA,jämförelse attEn

År 1992blocken.olikadesysselsättningsgradenden lägstahar varutom av
medan andelensysselsattEUarbetsföra befolkningen i% den60bara varav

högFörutom% i Japan.75EFTA-länderna ochoch nära% i USA70runt
iytterligaresåledesfinns detEU-länderiarbetslöshet många personeröppen

statistiken.iarbetslöshet intearbetearbetsför ålder är utan synsmen varssom
bliEU-ländernakvinnor iväljer mångai brist arbete attförklaring ärEn att

skett vilketförtidspensioneringarskäl har mångaochhemmafruar sammaav
statistiken.återspeglas iinteheller
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Social utslagning

Med fattigdom oftast har låga inkomster. Begreppetattmenas en person
social utslagning däremot dynamisktär begrepp beskriver såvälett som en pro-

den situation följer efter denna EG-kommissionencess som som process
1992d. I begreppet social utslagning läggs vikten vid de mekanismer med-
vilka och eller enskilda geografiska områden frånutestängspersoner grupper
de kontakter och utbyten, sedvanor och sociala rättigheter tillsammanssom-

social integration och därmed social identitet. Social utslagning kanger en
därför uppträda även på områden boende, undervisning och hälsa. Det ärsom

fenomen berör alla länder situationenäven varierarett från land tillsom om
land.

Det flera faktorerär orsakar social utslagning, bl.a.som

långtidsarbetslöshet
tekniska förändringar inom arbetslivet minskar behovet outbildadsom av
arbetskraft
förändringar i familjestrukturen familjens ställningsamt svagare
invandring
traditionella former fattigdom.av

EU:s medlemsstater förebygger social utslagning olikapå sätt. Ett område som
har hög prioritet i samtliga medlemsländer insatserna för främjaär syssel-att
sättningen.

På vissa punkter avviker Sverige

Utvecklingen inte identisk i allaär EU- och EFTA-länder alla länder berörsmen
de pågående förändringarna familji estruktur och levnadsmönster, demogra-av

fisk struktur stigande sjukvårdskostnader, hög arbetslöshet kombineratsamt med
låg sysselsättningsgrad dvs. många i arbetsför ålder arbeteär utanpersoner
och olika form social utslagning. Vissa avvikelser dockgår urskilja ochav att
det särskiljer Sverige liksom EU-landet Danmark från flertalet medlems-som
länder framför följande:alltär

Svenska kvinnor har tillsammans med isländskade kvinnorna den högsta
förvärvsfrekvensen bland kvinnorna i EU-EFTA-länderna också denmen
högsta andelen deltidsarbetande.

Under 1970- och 1980-talen födde de svenska kvinnorna fruktsami ålder
relativt färre barn kvinnornaän i övriga EFTA-länder och i EU. I dag föder
kvinnorna i andra europeiska länder färre barn vad de svenskaän kvinnorna
någonsin gjort i modern tid samtidigt födelsetalet stigit i Sverige.som
Svenskorna har därmed kommit ligga i i födelsestatistiken tillsam-att topp

med irländskorna och isländskorna. Irland,I Island Sverigeoch liggermans
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varje kvinna bör födabarnvilket antal2,1 detfödelsetalet i dag ärrunt
befolkningen skall reproduceras.för att

svenska kvinnor ochgifter sigEU-EFTA-ländermed övrigajämförelseI
nyfödda svenska barn harantaletsamtidigt hälftenrelativtmän sent som av

gifta med varandra.inteföräldrar ärsom
Ökningen jämfört med flertalet EU-äldre i land kommerandelen vårtav

ökning har20 åren. Dennaunder derelativt närmasteländer att svagvara
förde äldretilli Sverige. Med hänsynredan ägt storatt svarar enrum
kommandekostnader underförmodas dessakostnadernaandel de socialaav

i Sverige.i andra länderstiga snabbare änår

inteMålkonvergens2.4
-

systemkonvergens
ligger intenationell angelägenhet. DetvälfärdspolitikSom konstaterats är en

välfärdssystem.medlemsländernasutfärda regler förEG:s kompetensinom att
föreskri-förordningar eller direktivheller någraFöljaktligen finns det inte som

skall finansieras,sociala hur deharmonisering ländernas system:avver
finnsskall organiseras. detTvärtomeller hurförmånernastorleken på systemen

landsolikheterna mellanpolicy går på systemut att resp.somgemensamen
varit medlemDanmark. Landet harexempel kanrespekteras. Som nämnasskall

välfärdspolitiken fort-påminner den danskadettai drygt 20 år. Trotsi EG
välfärdspolitik. EFTA-EU-landsnågotsvenskaden änfarande ommer om

socialförsäk-i fråga vissa undersöktasig varandraharländerna närmat ommer
EFTA-ländernasannoliktberor påDettaEU-länderna.ringssystem än att

maktförhållanden ochpolitiskauppvisat ganska likaundantagetSchweiz
l.arbetsmarknaden bilagaförhandlingstraditioner på

länder-insatser för regleraförväntas inteinte gjort och göra någraEG har att
frågorna har direkt kopp-de socialpolitiskavälfärdspolitik än närannat ennas

viktigt säker-harfri rörlighet för Dettill reglerling ansetts attpersoner.om
flyttasin rättighetutnyttjarsociala tryggheten fördenställa attpersoner som

därför för samordningreglerEG finns detInommellan medlemsstaterna.fritt
Intjänadtrygghet.för just dessanationellade attsystemen personergeav

viktigtmedlemsland. Detbetalas i ärkunnaskallpension attettut annatt.ex.
trygghetssystem seländernaskoordineringfrågadet endast ärattnotera om av
koordinering endastdennaviktigt5.8. ocksåavsnitt Detvidare är attatt notera

Övriga för social trygghet,socialförsäkringssystem.ländernas t.ex.systemavser
samordnas inte.socialtjänstens områdepå

och EFTA-länder tillEU-utgifterna isocialavisats de mångaSom uppgår
lett till inget landharutgifterdessa30 % Att såBNP. är attnärmare storaav
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i dag intresseratär beslut hur medlen skall fördelasatt överlåts påav om ett
övernationellt Däremot har medlemsländerna ställt målorgan. gemensamt upp
för den sociala tryggheten. Det krävs inte reglerna identiska varjeäratt utan
medlemsstat får försöka uppnå målen med sina metoder. deIegna gemensamma

ingårmålen bl.a. varje land skall sitt till förändradeatt för-systemanpassa
hållanden familjeformer och åldrande befolkning. Vidare påpekassom nya en
betydelsen aktiva åtgärder för integrera arbetslösa i arbetsmarknaden.att Deav

målen i rekommendation 92442EEG utfärdadgemensamma anges en av
ministerrådet 1992. I rekommendation 92441EEGsommaren en arman som
utfärdades ungefär samtidigt betonas betydelsen medlemsländernasatt trygg-av
hetssystem innefattar regler socialt bistånd.om

Rekommendationerna, inte bindandeär för medlemsländerna,som uppmanar
kommissionen till ministerrådet hur utvecklingen fortskrideratt rapportera i
medlemsländerna och medverka till idéutbyte länderna emellan.

deNär sociala, kulturella och framför allt ekonomiska förhållandena föränd-
i land ändras också välfárdssystemen.ett Det har också visat sig närras att

länder reformerar sina lånar de ofta idéer varandra.system av
Särskilt i lågkonjunktur då de ekonomiska för lands socialaen ettramarna

förutsätts påfrestningar det sannoliktsystern är destora lösningar landatt ett
beslutar genomföra påverkas hur konkurrentländernaatt också oftaav som-

grannländer harär löst motsvarande frågor.-
Att medlemsländerna utbyter erfarenheter och lånar idéer varandra lederav

således sannolikt långän sikt till konvergerar, dvs.att systemenom- -
och börjar likna varandra. Trots det inte finns någramer attmer gemensamma

regler för hur ländernas sociala skall utformas sker sakta likformningsystem en
systemen.av

Detta idéutbyte sker frivilligpå ochväg land med i EU elleräroavsett ettom
inte. Att regelbundet i Bryssel,mötas Luxemburg eller Strasbourg möjlighetger

diskutera olika problem och lösningar dem.att på
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3 Ekonomiska förutsättningar
för social välfärd och
Jamställdhet

3.1 Integration och internationalisering
Med integration brukar i ekonomisk litteratur sammanslagningavses en av
nationella marknader till marknad Lundberg 1993.gemensamen

Integration kan världsomspännande eller regional. det falletIvara senare
sammanslagning marknader inom länder, medan andraavses en av en grupp av

länder står utanför. Integrationen kan också generell eller partiell, dvs.vara
hela ekonomin eller enbart vissa branscher.avse

integrationTermen också för betecknaanvänds delEn denatt en process. av
västeuropeiska integration pågår genomförandetär den inre markna-som nu av
den frimed bl.a. rörlighet för tjänster, och kapital, vilkenvaror, personer

EES-avtalet utökats till gälla femytterligare europeiska länder påattgenom
sikt Liechtenstein. Syftetäven integrationsprocessenmed avlägsna allaär att
hinder för rörlighet och tjänster mellan medlemsländer-över gränsernaav varor

kan påverkas agerande.staternasna som av
formella integrationenDen inom EES bygger samarbete enligtpå avtal,ett ett

formellt regelverk. Regler institutioner skapas foroch samarbetet skallett att
fungera. Den ekonomiska integrationen beroendesåledes legal harmonise-är av

integration.ring och politisk Den formella integrationen sker stegvis genom
successiva beslut.

Parallellt med den inre marknaden skapas inom EG och inom hela EESatt
EES-avtalets ikraftträdande fortgår internationalisering. Dennagenom en
har karaktär informell integrationsprocess. Internationaliseringenprocess av en

sker inte stegvisa beslut vid den formella integrationen utangenom som mer
dvs. internationaliseringen fortgåendeärspontant, mer av en process.

Ovanstående beskrivning dock förenklad eftersomnågot det finnsär ett sam-
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olikavidpolitiker harintegration. Svenskaoch informellmellan formellband
pågåendepåskyndat denföljd ochellervarittagit besluttillfällen avsom en

liksomEFTA-samarbetetGATT-avtalet,följainternationaliseringen. Att att
exempeltelekommunikationsmarknaden ärkapitalmarknaderna ochavreglera

integrationen.informellapåskyndar denochhar underlättatbeslutpå som
underlättats.tekniska utvecklingendynamiken i denocksåHärigenom har

telekom-förbättradetransportkostnader, snabbareSänkta persontransporter,
således bidrakanutländska marknaderoch vidgade kunskapermunikationer om

handelökad påInternationaliseringen innebärintegration.till fortsatt spontan
företagalltframförspecialiseringoch kommersielltekniskgrund attmenav

förbindelser gränser-följaktligen får interna överländer ochsig i fleraetablerar

na.
förbindelser grän-interna överunderlättar företagensfria italrörelsernaDe kap

grundadesinternationaliseringen. Förrviktig faktor idärföroch är enserna
produktions-iberodde skillnaderfördelar påkomparativahandeln s.k.på som

sin inrikt-stabil tilltämligenhandeln blevländerna ochförutsättningar mellan
forsknings-framgångsriktföretag skaffa sigkanning. försprångDe genomsom

företa-tillknutetväxande roll. arbeteDetta ärutvecklingsarbete spelaroch en
svårigheter. Försprångenkan flyttastill länderna och störreoch inte utangen

Därför kommeri kapp.kommer snabbtföretagbestående. Andrainte hellerär
1992.Odhnersnabbareväxlahandelsströmmarna att

varitSverigeharhandeln inom VästeuropaliberaliseramedarbetetI att en
förstabakom detinitiativtagarnaSverigekraft.pådrivande t.ex. en avvar

april 1984.ioch EG i LuxemburgEFTAministermötet mellangemensamma
politiskalade dendeklaration,enades ministrarnaVid detta möte somenom

förstadetLuxemburgdeklarationenutvidgat samarbete.grunden för ett var
byggaEFTA-ländernas strävanför EG- och ututtrycket attgemensamma
bli EES-kornsmåningomfrihandelsavtalet, det såsamarbetet attutöver som

avtalet.
integrationfördjupadytterligareinför beslutSverige ställs steg mot enomnu

anknytning tillvilken formOavsettformell karaktär.deltill ärstor avavsom
medinformellt integreratplanlandet redan mångaSverige väljer ärEU

eftersom detvästeuropeiskaländernasmed deekonomier, främstländersandra
utrikeshandel sker.delen vårmed dem störreär avsom
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3.2 Direktinvesteringar viktiga för
-

tillväxten

Svenska transnationella företags internationalisering

Under de decennierna har de svenska multinationella, eller transnatio-senaste
nella, företagen utvecklats mycket hög grad internationalisering. Enmot en av

del den svenskägda industrin återfinns i utlandet, där Sverigeba-stor av numera
serade transnationella företag etablerar dotterbolag antingen uppköpgenom av
redan existerande företag eller helt Andersson 1993. Enatt startagenom nya

del all varuhandel och teknikövertöring mellan länderstor merparten ägerav av
i dag inom transnationella bolag UNCTAD 1993.rum

skriftenI Den långa vägen beskriver Lars Jagrén bl.a. storföretagens be-
tydelse för den svenska ekonomin och därifrån har nedanstående tabell hämtats.
Av tabellen framgår mellan 1975 ochåren 1990 har antalet anställda iatt
svenska företag utomlands fördubblats.änmer

3.1Tabell Antal anställda i företagsvenska åren 1975 och 1990

Antal anställda
1975 1990

Anställda i Sverige
företagen10 största 242 000 240 000
företagen20 största 340 000 319 000

Industrin totalt 049 0001 965 000

Anställda utlandeti
företagen10 största 198 000 346 000
företagen20 största 227 000 433 000

Industrin 000totalt 285 000 615

Anställda totalt
företagen10 största 460 000 586 000
företagen20 största 567 000 752 000

Industrin totalt 1 334 580000 1 000

1974
b 1991 inkl. ABB

ÅrsredovisningarKälla: och NationalräkenskaperSCB:s bearbetade Lars J ochagrénav
återgivet i Den långa vägen 1993
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utlands-viktigastedentid varitsedan långEG harsynnerhetoch iVästeuropa
% de701970-talet närmaremittenindustri. Isvenskförregionen avvarav

Mellan årenEFTA-ländema.ochi EG-belägnautomlandsföretagensvenska
deltillEG, vilketinominvesteringarnasvenska storde1985 sjönkoch1975

Nordamerika. slutetIiinvesteringarsinaökadeföretagsvenskaberodde på att
1990-börjanoch ibetydelseiEG-EFTA-marknadenökade1980-talet åter avav

70 % ochåter närmareibelägna Västeuropaföretagsvenskaandelentalet var
EG.dem inom%drygt 55 av

mellanberoendetnäringslivet ökarinternationaliseringenfortgåendeDen av
investeringardei denna ärfaktorcentralekonomier. Ennationella somprocess

direktin-dessa utgörsföretagen. Merpartentransnationellade avgörs avav
kontrolllångsiktigochsig ägandetillskansarföretagvilkavesteringar, genom

joint-venturesallianser,åtföljs oftaDirektinvesteringarbolag.utländskaöver av
landgränserna.mellan företag översamverkanformeroch andra av

ökatSverige hariUtlandsägandet

slutetkontinuerligt sedanökatekonomi hari svenskutlandsägandetsamladeDet
totaladenandelenutländskadenframgår3.2tabellAv1960-talet. att avav

Till viss1991.%1960 till 10 år%från årökat 4Sverige harisysselsättningen
1988 hänförsfrån årkoncerndelarna i ABBsvenskadedettaförklarasdel attav

sektorn.utlandsägdatill den



Ekonomiska förutsättningar för social välfärd och jämställdhet 45

3.2Tabell Utlandsägande totalt och inom vissa näringar näringslivsvenskt årenav
1962-1991

Antal anställda och utlänsk andel
1970 1975 1980 1985 1991

Hela näringslivet
Antal anställda 81 975 53499 113 552 139 739 229 603
Utländsk andel av

sysselsättningen 4,1 4,9 6,0 6,7 10,0

lillverkningsindustrin
Antal anställda 42 137 53 55lll 711 75 124 133 639
Utländsk andel 4,5 5,7 6,3 9,1 16,1

Partihandel
Antal anställda 29 308 33 169 33 392 66533 40 746
Utländsk andel 15,9 20,0 20,0 19,2 21,2

Uppgifterna företag tillAnm: hälften majoritetsägdaän ägdaåravser som mer av
utländska intressen. Fr.o.m. 1988 ingår ocksåår i tillverkningsindustrin, vilketgruvor
inte påverkar utvecklingen antalet anställdanämnvärt i utlandsägda understigergruver
l 000.

Källa: NordDe nordiska företagen, tabell ll, 1993:26nya

Direktinvesteringar kan olika slagvara av

Med den pågående internationaliseringen far direktinvesteringarna och deras
utveckling central betydelse för Direktinvesteringarekonomin. kan vara av
olika slag. Det därför betydelsefullt vilka slag investeringarär kanav som
förväntas i Sverige vid de olika alternativen: Sverige ideltar EES, svensktett
EU-medlemskap alternativet Sverige utanför EES ochstår EU. Isamt att
Sveriges val, EG och direktinvesteringarna, bilaga till betänkandet7 EG-av
konsekvensutredningen Samhällsekonomi 133 har Thomas Anderssonom
och Torbjörn Fredriksson beskrivit skillnaderna mellan olika direktinvesteringar

följande Investeringarpå indelas i horisontella, efterliknarsätt: verksam-som
het i hemlandet och inriktas på lokala marknader, vertikala medför inter-som
nationell specialisering och hög exportbenägenhet strategiska syftarsamt som
till denstärka globala konkurrenskraften. sker fram-I dag expansionatt en av
för allt vertikala direktinvesteringar inom verksamhet baserad kunskap ochpå
modern teknologi. iIntegrationsprocessen Europa har emellertid även gett
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investeringar.horisontellaochbetydande strategiskatillupphov
detrenodlad, det vanligaform sällan är ärinvestering till sinEn är att en

investeringstyper.olikakombination av
köp Zanussidirektinvestering Electroluxhorisontell ärexempel påEtt aven

vertikal investeringi Italien. En är närvitvaror ocksåproduceraför t.ex.att
exempelland. påpappersbruk i Ettskogsindustri köpersvensk ett annatett en

Boveri isammanslagning med BrownASEA:sdirektinvesteringstrategisk är
starkare.bli globaltsyfte att

många faktorerolikaInvesteringbeslut grundas

investeringar i förstaframhåller i sinFredrikssonochAndersson rapport att
produktivitet,arbetskraftensmarknadsstorlek,faktorerbestämshand somav

och kunder.tillgång till leverantörerkvalitet, skatter,infrastrukturens
alternativanämndafrån deBedömningarna i deras görs trerapport ovan

EU-medlemskapEES, svensktdeltar iförutsättningarna: Sverige samtett
framhållsEES och EU. Iutanföralternativet Sverige står attrapportenatt

de kan komma iinvesteringarvilka slag görabeslutföretagens attsomavom
faktorer.grundas Dealternativen kommer på mångavid de olikaSverige att

stabiliteten i Sveri-tillgänglighet,marknadensförfattarnaviktigaste vara:anser
handelspolitiken tredjeEG,inflytandetrelationer med EG, på gentemotges

Även omvärldsutveck-kapital konkurrensen.alternativkostnaden förland, samt
medlemskapsför-utfalletagerande ochnordiska ländernasövrigalingen, de av

betydelse.handlingarna anses
ekonomin deti svenskaökad tillväxt den ärförutsättning förnödvändig attEn

visserli-investeringari Sverige. Alla slag ärvill investeraföretagfinns avsom
direktinvestering-vertikalautveckling deför tillväxt ochviktiga, ansesmengen
kunskapsintensivtill del ieftersom desärskilt betydelsefulla görsstorarna vara

sådanaExempelhögutbildad arbetskraft.lockarvilket i sinverksamhet, tur
inomtelekommunikationsområdet,i Sverige finnsverksamheter transport-

vertika-inflödeläkemedelstillverkningen. ökatEttmedelsindustrin inomoch av
branscher.ytterligare stärka dessainvesteringar skulle

direktin-vertikalaframgår deoch FredrikssonsAnderssonsAv rapport att
snabbthård konkurrens. Förmåganstimulerastenderarvesteringarna attatt av

liggerföretagenökarkonkurrenternateknik och läratill sig geo-ta omavny
höjerkonkurrenskraftiga företagtill andravarandra. Närhetengrafiskt nära
Inomarbetskraftens kompetens.inte minstproduktionsfaktorerna,kvaliteten på

väsentlig.alltarbetskraftens kompetensproduktion blirmodern mer
tilldirektinvesteringar till änvertikalasyftarSom nämnts export snarareovan

företaginnebär sinmarknaden.den lokala Dettaförsäljning på att etttur
förutsättningunderinvesteringar i Sverigeendastsannolikt sådanagör attav
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deras produkter har tillträde till villkorEU-marknaden EU-samma som
baserade företag.

Investeringarna förväntas öka vid EES-avtalet

Genom EES-avtalet får Sverige tillträde till EG:s inre marknad med fri rörlig-
för tjänster,het och kapital. Kontrollerna vid mellangränsernavaror, personer
och EFTA består i huvudsak. Näringslivet fårEU lättare konkurrera iatt

utlandet eftersom tekniska handelshinder försvinner. Konkurrensen i Sverige
bl.a. blirökar det lättare etablera verksamheter över gränserna.att attgenom
kommer troligenDetta leda till priserna nedåt i flera branscher.att att pressas

kan också leda till ökad produktivitet framför tidigareDet allt inom skyddade
sektorer eftersom dessa sektorer förmånga konkurrens.öppnasav

för investera i SverigeIntresset komma öka EES-avtaletatt antas att genom
eftersom Sverige blir del den inre marknaden och företagsvenska därige-en av

inte behöver flytta sin verksamhet till EU-land för kunna konkurreraett attnom
villkor företagen inompå gemenskapen. utländska företag blirFörsamma som

investering i Sverige likvärdig med investering i de EU-anslutnaen mer en
länderna i Europa.norra

direktinvesteringarna skulle SverigeAtt öka i EES-avtalet har övergenom
huvud inte ifrågasatts forskare eller debattörer. emellertidDet ärtaget av
mycket uttala sig mycket tillväxttaktensvårt hur i BNP kan ökaatt om som en
följd avtalet.av

sikt viktigt vilka EFTA-länder blirPå det medlemmar i och vilkaär EUsom
Österrikeinte Visar såväl Finland,blir det. det sig inteNorgeattsom som men

Sverige inträder i blir EFTA-sidans betydelse i mindre.EU EES avsevärt
inte visa sig mindreuteslutet EG kan intresserat EES-avta-Det är värnaatt att

utvecklinglets EFTA-sidan minskar i betydelse. sikt kan sådanPå ut-om en
veckling inverka negativt i Sverige.företagens benägenhet investera Detatt
faktum avtalet kan med månaders varsel varderasägas tolvatt partenupp av
skapar osäkerhet den framtida regelverketutvecklingen det svenskaen om av

de områden täcks EES-avtalet.på som av
EFTA-länderna EG-regler skall föras in i EES-måste överens närvara nya

samarbetet. Om länderna inte kan viss del avtalet kommer dennaenas om en av
provisorisktdel upphävas för samtliga EFTA-länder. osäkerhetDennaatt om

avtalets fortsatta utveckling kan från långsiktiga investeringar i Sveri-avhålla
ge.

Viktigt relationerna till stabilitetomvärlden präglasatt av

investeringsklimatet ekonomins fortsattasvenska avgörande för utveck-Det är
ling. klimat påverkas lagstiftning, Skatteregler, utbildningssystem ochDetta av
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ekonomiskapolitiska besluten villkoren för deinfrastruktur liksom de om
omvärldenomvärlden. Villkoren för förbindelserna medförbindelserna med

stabilitetstabilitet möjligt. Kravet påmåste präglas så stor anses varasomav
direktinvesteringar skall i land. Attsärskilt viktigt för vertikala göras ettatt

delaktigtSverige verkligen blirpotentiella investerare inte kan säkra på attvara
för derasutveckling bli avgörande betydelsei gemenskapens fortsatta kan av

investera långsiktigt i Sverige.benägenhet att
ingånget EES-avtal ökaEU-medlemskap får i högre gradEtt än än antasett

det alternativdirektinvesteringarna i Sverige. Medlemskapet somanses vara
skulledirektinvesteringar. Därmedsärskilt stimulerar inflödet vertikalaav

Arbetskraftensi i motsvarande kompetens,också tillväxttakten BNP öka mån.
tillänglighetgod påkvaliteten infrastruktur och underleverantörerpå samt

Fredriksson i deras nämndainformation får dock enligt Andersson och ovan
kunnaför sådana inflöden i realiteten skullebetydelse i vilken månrapport stor

ökaekonomin till del. mycket tillväxten kommerkomma den svenska Hur att
får betraktasberäkna och dettill följd EES-avtalet redan det svårtär attav

EU-medlemskapomöjlighet uppskatta vilken betydelsenästan att ettsom en
emellertidskulle ytterligare positiv effekt fåskulle få härvidlag. Att det en

klart.anses
internationellaUtfallet GAH-förhandlingarna och utvecklingen denavav

roll förprotektionism spelar ocksåhandeln i riktning frihandel eller stormot en
multilateralt handelssystem,villigheten investera i Sverige. försvagatEttatt

utfalletsannolikt försvagaprotektionism och lägre tillväxt i skulleEuropamer
situationen i omvärlden destoEES-avtalet. beror osäkrareDetta ärpå attav

ytterligare faktor kanEES-avtalet uppfattas.mindre stabilt kommer Enatt som
investerares förvänt-inhemska företags och utländskapåverka EES-avtalet är

fort-avtalet kommer kunnaningar. Om potentiella investerare inte atttror att
psykologiska förväntningarna i sig kunnaparallellt med EG kommer dessaleva

försvaga avtalet.
den vidmedför investeringsviljan skulle liknaEES-avtalEtt attsvagt enmer

i den investe-Sverige inte deltar i EES. innebär sinsituation där Detta tur att
till EU-medlemskapSverige från EES-avtalringsökning sker går ettettomsom

Sveri-blir följdenmotsvarande ökningsannolikt skulle större än som avvara
anslutning till EES.ges

Sverige utanför EES EUoch

formellt inte bundetutanför såväl EES landetOm Sverige står EU är avsom
fortsättasannolikt Sverige liksom tidigareEG:s regler. praktiken skulleI att

vidare.integrationen skulleenskilda med EG och gåsamarbeta områdenpå
i efterhand integratio-förändringar skulle antagligen tvingas framVissa genom

formelltinternationellt samarbeteinneboende dynamik och annat somnens
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gällerGATT-avtalet. Detframför allt det t.ex.sådanstödjer nyaprocess,en
ochursprungsreglerförenklingföreskrifter,tekniskaharmonisering avav

upphand-offentligaoch dentjänstemarknaderöppnandetgränskontroller, av
lingen.

konkurrenskraften skullebehållakunnafortsätta. FörskulleIntegrationen att
regelverk.till EG:ssigpassivt tvingasSverige anpassa

Sverigesi dag.finnsfrihandelsavtalbehålla detSverige kan antagas som
eftersomminskaemellertidskulleinvesteringsland ett utan-dragningskraft som

likamarknaden påinrei dendeltavarken kanSverige dåinnebärförskap att
i övrigt.arbetegemenskapensiellerEU-baserade företagvillkor som

direktinveste-vertikalagöradei synnerhetinvesterare,Potentiella avsersom
kande sedanSverigeiproduceraeftersträvarSverige,iringar att somvaror
tillinriktas påtillverkningenOmdiskriminerade. exportbliattutanexportera

marknad ärtill dennatillträdetdetmarknad, EU, ärdominerandeEuropas som
intedessa investerarekommerEES och EUutanförSverige stårOmintressant.

villkorEU-marknaden pådeltade kansäkra påkunnalängre sammaattvara
gemenskapen.företag inomsom

huvudkontorsinaflyttaföredrarföretagutveckling större atttrolig ärEn att
företagkäntinom EU. Det ärmed basföretagbli attförEU-landtill ettattett

verksamhetsådanläggerutvecklingsarbete gärnaochforsknings-bedriversom
iinvesteringarbli deskulle kunnaFöljdenhuvudkontor. attsinanärheteni av

sig förbeslutar göraföretagdessa attutvecklingsarbeteochforsknings- som
Sverige.utanförhamnarsannolikhetmed stor

strukturomvandlingenpågående3.3 Den

huvudsak kommeriintegrationeneuropeiskafördjupadedenkanMan attanta
ochintegrationekonomiskallmänfortgåendeförinomägaatt enramenrum
denförvillkorengrundläggande sättpåverkarstrukturomvandling. påDenna ett

Sverigevälfärdsocialförförutsättningarna oavsettekonomin ochsvenska om
EG-baseradeutanför dethelteller stårmedlem i EUEES, bliri samar-deltar

Sverigesfortsätta.kommerstrukturomvandlingen attpekar påAlltbetet. att
strukturomvandlingen gårtroligenmedförEES-samarbeteti attdeltagande

konkurrensinternationellfrånskyddadetidigare varitSektorersnabbare. som
byggnadsma-ochtransportverksamhetförsäkringsverksanlhet,ochbank-t.ex.

EU-medlemskapEttkonkurrens.föravtaletterialindustrin öppnas genom
strukturomvandlingenistyrkanhastighetensåvältroligenpåverkar av som

livsmedels- ochinnebär ävenmedlemskapeftersomytterligare attnågot ett
konkurrens.internationellförjordbrukssektorerna utsätts
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3.4 Den ekonomiska och monetära unionen
EMU

bilagaI Sveriges offentliga sektor i europeisk konkurrens, påpekas att
riskerna för snabbare svängningar i arbetslösheten skulle öka med valuta-en
union, eftersom inte till växelkursjusteringarutrymme denär ekonomiskages
problemen blir för i land. Frågan denstora ekonomiskaett och monetäraom
unionen EMU behandlas närmare EG-konsekvensutredningen samhälls-av om
ekonomi.

Flera EU-länderna har i dag hög arbetslöshet och allt ekonomi.av sämreen
Detta har medfört ingående diskussion de s.k. konvergenskriterierna,en om
dvs. de krav har ställts för land skall kunna delta iatt valutaunio-som ettupp

Enligt nuvarande regler ställs krav på återhållsam prisutveckling,nen. stabila
växelkursrelationer och inte alltför underskott i de offentliga finanserna.stora
Dessa krav ställdes år 1991 under andra förutsättningar dagens.än Denupp
höga arbetslösheten och försämringarna i ekonomin har inneburit ländernaatt
inte kunnat genomföra åtgärder för uppfylla konvergenskraven.att I dag detär
få EMU kommer införastror att enligt den ursprungligaatt tidsplanen.som
Hög arbetslöshet för med sig höga budgetunderskott. Därför måste länderna
bekämpa arbetslösheten hand i hand med de försöker uppfylla konvergens-att
kraven.

Det inte osannoliktär arbetslöshetsnivån kommer förasatt bland kon-att
vergenskriterierna i framtiden. En sådan diskussion har redan inomstartat
gemenskapen.

Det har varit mycket debatt EMU och den har till del handlatom stor om
huruvida valutaunionen bra förär EG helhet. För Sveriges del måstesom
frågan emellertid formuleras litet annorlunda. Låt den ekonomiskaanta attoss
och unionenmonetära kommer till stånd hur påverkas Sverige då deltaattav-
i stå utanför unionenresp.

Även Sverige skulle välja inte bli medlem i EU påverkas Sverigeattom av en
eventuell valutaunion inom EG. Troligt Sverigeär i praktiken tvingas föraatt

politik liknande EU-ländernas, för locka till sig investeringskapitalen att och
väcka förtroende hos investerare. Detta skulle sannolikt kräva betydligten

penning- och finanspolitik ochstramare återhållsam löneutveckling änen mer
vid deltagande i valutaunionen UDH l993b.ett



jämställdhet 51ochvälfärdsocialförförutsättningarEkonomiska

offentliga sektorn3.5 Den

välfärd,för socialförutsättningarnaekonomiskadeskall bedömaNär man
EU-med-vidfunktionshindermedmänniskorforoch villkorenjämställdhet
i fokus. Iförutsättningarekonomiskaoffentliga sektornsdenkommerlemskap
alternati-i olikadeoffentliga sektorndenförutsättningarna förjämförs6bilaga

bl.a. mångaframgåroch detgranskas, motver-attolika faktorerradEnven.
sektorn.offentligapåverkar denmekanismerkande

omställningarinförsektorn ståroffentligaden stora6 framgårbilagaAv att
offentligadenochEU-medlemskapframtidaoch attEES-avtalet ettoavsett

framgårvadänsannolikt måsteutanförskapvidsektorn även somett spara mer
of-SverigeskommerTill dettapropositioner.ekonomiska attregeringensav

särskilt välinteLindström ärochFölsterförfattarnaenligtfentliga sektor
arbetslöshet.ekonomin högiförsvagningaroförutseddarustad stå somemotatt

sektorn kanoffentligadeninomproduktivitetsökningendockframhållerDe att
kostnaderna.minskavisstdärför finnsoch det attbetydande ett utrymmebli att

detalternativenolikavid de ärförutsättningarnaekonomiskagäller dedetNär
intressantmedlemskapoch ärEESmellanskillnadenfrämstochförst som

Utifrånjanuari 1994.1denkraft fr.o.m. rapporteniEES-avtalet äreftersom
ökai Sverige väntastillväxtenEES-avtalet kanviddrasslutsatsenkan att

samtidigtinvesteringar,och ökademarknadeninrei dendeltagandetgenom
ochkronor700 miljonertill mellanuppgådeltagandet väntasföravgiftensom

år.miljard kronor1 per
skilja mellanviktigtEU-medlemskap detärvid attavgiftengällerdet ettNär

Avgiften vidkostnaderna.sarnhällsekonomiska ettoch destatsfmansiellade
miljardertill 22uppskattasberäkningarpreliminäraenligtmedlemskap kan

kostnadingenmiljarder kronor3 utanextradessa utgörAvår.kronor caper
u-landsbiståndvisstEES-avtalet,vidavgiftenbetalaändå skullesådant som

möjliggörabudget kanEG:sfrånåterflödetberäknatsharm.m.. Därutöver att
miljard kronor1med drygtutgifterna netto.nuvarandedeneddragningar av

för 1995 UDHårkronormiljarder18blibidraget kommerreellaDet att ca
1993b.

EG:s jordbruksstödbidragfåmedlemskapvidSverige kommer attett genom
blir frågornabidrag ärdessastöd. HurregionalpolitiskaEG:soch stora en av

återflö-beräkningar uppgårpreliminäraEnligtmedlemskapsförhandlingarna.i
1993b. För statsbud-UDHårmiljarder kronor11ochmellan 7tilldet per

i huvudsak handlardeteftersombetydelsebegränsadåterflödethar omgeten
regering och riksdagorganisationerochellertill utan attdirektbidrag personer

inriktning.omfattning ochpåverkakan
strukturfonderna: regionals.k.fyrafrån destöd utgårregionalaEG:s en

Samtidigtjordbruksfond. Sverigeochfiskeri-social fond,fond, somenenen
medlemskap innebärastrukturfonderna kanfrånåterflöde ett attfåberäknas ett
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vissa statsutgifter tillkommer. huvudprincipEn inom EG den s.k. additiona-är
litetsprincipen, vilken i korthet innebär satsningar från EG:s budget kräveratt
samtidiga nationella satsningar. Detta innebär rejält förstärkta tillresurser
regionalpolitiska satsningar i Sverige.

Ett medlemskap i innebärEU inte formellanågra anpassningskrav vad gäller
beskattning arbetsinkomster, kapitalbeskattningen eller fastighetsskatten.av
För företagsbeskattningen finns vissa anpassningskrav teknisk natur,av mer

vad gäller utdelning från dotterbolagt.ex. till moderbolag och reglerna för
förlustutjänming. Detta bedöms dock inte några statsfinansiella effekter.ge
Däremot finns vissa formella krav vad gäller de indirekta skatterna, kansom
påverka skatteintäktema. Det delsrör mervärdeskatten, dels punktskatterna på
tobak, alkohol och mineraloljor.

Omfattningen det bortfall skatteinkomster ökad gränshandel kanav av som ge
upphov till förhandpåär svår avgöra. Resultatet blir avhängigtatt hurav
sänkningen genomförs i Sverige, också prisnivånpå i grannländerna.men

Samtidigt tillväxtenväntas öka ytterligare vid medlemskap på grundett av
tillväxtbefrämjande investeringar. Storleken dessapå givetvisär omöjlig att
exakt bedöma i förväg. Troligen beror den i hög grad på vilken politik som
kommer föras i Sverige.att

Sveriges konkurrenskraft kommer alternativ kräva förändringaroavsett att- -
den statsfinansiella strukturen. Detta kan ske omfördelning deav genom av

finns, vissa verksamheter minskas elleratt bort ellerresurser som genom tas
med hjälp skattehöjningar. Det heltär nationella politiska beslut deav göraatt
prioriteringar viktiga.som anses

I den politiska debatten brukar ofta hävdas skatterna måste sänkas vidatt ett
EU-medlemskap. Om Sverige utifrån önskemål offentlig sektor villstorom en
hålla högt skattetryck kommer dettaett nationell prioritering. Var-att vara en
ken EG eller EMU hindrar land behåller, höjer elleratt sänker skattetryck-ett
et.

Ökningen andelen äldre i EU-länderna, liksom allt starkare krav på barn-av
och äldreomsorg, kommer troligen mötas med vissa skattehöjningaratt i dessa
länder. Exempelvis har både Tyskland och Frankrike beslutat skattehöjning-om

under tid.ar senare
Tekniskt kan Sverige ha hur högt skattetrycksett helst konkurren-som men

mellan länder kommer sätta för hurgränser högt skattetryckatt Sverigesen i
realiteten kan ha. Annorlunda uttryckt innebär fri rörlighet för tjänster,varor,
arbetskraft och kapital motsvarande rörlighet för dessa såsom skattebaser. Ett
exempel är arbetar och beskattas i land. Om denne kan fåen person ettsom
bättre betalt i land därför lönenett högreär ellerannat skatten lägre iatt än
hemlandet kanske hon eller han beslutar sig för flytta. innebärDettaatt att
denne försvinner från hemlandet såväl i sin egenskap arbetskraftperson av som
beskattningsbart objekt. Ju rörlig skattebas blir, desto mindre blirmer en
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internatio-redanSverige harsvensk skattesats.avvikandeför enutrymmet en
foretagsbeskattning.konkurrenskraftignellt sett

inkomstensinte enbartpåverkaslandtillflytta avbeslut annatEtt ettatt
förgrundtillligger ettfaktorermångaskattenivån. Det ärellerstorlek som
får förmycketexempelvis hurenskilde ärför denfrågaviktig manbeslut. En

påverkarlandetdetiSocialförsäkringssystemetbetalar. nyaskattden man
myckethurdvs.flytta,motivenekonomiskadegrad atti högsannoliktdärför

skallsjälvanställdedenavgifteroch hurskattsedelnviafinansieras storasom
ochkommunikations-bostads-,landsspelarLikasåtillbetala in ettsystemet.

enkeltförsåledesbeslut. Det är attmänniskorsforviktig rollsocialpolitik en
skattesatsen.bestämsendaströrlighetskattebasensslutsatsendra avatt

medlem-punktskatterochpåverkan påinteinnebär somEES momssamma
skattekonkurrenseninternationelladentänkbartdetär attDäremotskapet.

riskenfinnsEES. Dessutom att ettvidskattenivån ävenpåverkakommer att
EESutanförSverige stårEESvidsåväldvs.medlemskaputeblivet omsom

investerareintresseraföråtgärderkompensatoriska attframtvingarEUoch
Även iskatterna.nedåt påtryckbetydakanSverige. Deti ettplacerareoch

beroendeinriktningochomfattningsektornsoffentligaalternativ denärdessa
skatte-gällervadgarantieringai sigalternativenbeslut ochpolitiska gerav

trycket.
kompenseraförvidtasmåsteåtgärdervilka att even-diskussionI somomen

detkonvergenskrav ärEMU:suppfyllaförellerinkomstbortfalltuella att
situationen ochekonomiskainhemskadentillhänsynocksånödvändigt taatt

jämställdhet.välfärd ochsocialpåverkatänkasden kanhur
budgetunder-ländereuropeiskaandramed stortettjämförelseiharSverige

återställai dagfinnsAmbitionenstatsskuld. attökandesnabbtochskott somen
spelasannoliktårenunder de attnärmastekommerbudget enibalansen statens
välfärdsocialförförutsättningarnaekonomiskaroll for demycket störrelångt

krav.EG-samarbetetsän
politisk fråga,nationellstatsfinanserna är somrentförAnsvaret att ensanera

EU-medlem-ellerEES-avtaletVarkenriksdag.regering ochavgörsytterst av
förhållande.dettaändrarskap
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dimensionsocialaEG:s4

dimensionensocialadenVad4.1 avser

välfärds-innefattararbetslivet: denityngdpunktenhardimensionsocialaEG:s
syftar tillarbetskraften. Denförrörligheten attfriakoppling till denmedfrågor

marknad.konkurrens påotygladeffekternasocialademotverka gemensamenav
arbetsmarknadensmedverkaninbegriper parter.dimensionensocialaDen av

for arbetsta-rörlighetenfriahand deni förstaomfattardimensionEG:s sociala
samarbe-regler ochjämställdhetsområdena,utbildnings- ochsamarbetet pågare,

s.k.denarbetsmiljön,inklusiveför arbetstagarnavillkorgenerellakringte
kommissionenledningunderarbetsmarknadensmellansociala dialogen parter av

strukturfonder.EG:såtgärderregionalpolitiskaarbetsmarknads-och genomsamt
dimensionen.socialatill denkonsumentpolitikochockså miljö-Ibland räknas

medlemsländerna harEG ochområden däringår i dedimensionensocialaDen
områden fattassådanabeslut påHuvudprincipen ärs.k. delad kompetens. att

frågornamedlemsländernaEG-nivå endast när attpånationellt. Beslut ansertas
deteffektivt på sättet.löses mest

lagstift-vissi samarbetet:aktualiserasåtgärderfrämstärDet tre typer somav
for samverkanarbetsmarknaden ochregleringarbetslivetforning ramarav

sysselsätt-utbildnings- ochstöd tillekonomisktarbetsmarknadensmellan parter,
ochmellan ländersamarbetetillstimulansåtgärderningsskapande personersamt

EG-kommissio-mellansamarbetenätverk,i frågornaengageradeär genomsom
erfaren-informations- ochorganisationer,ochmyndigheternationellaochnen

hetsutbyten o.d.
liggersakområdenvissaframgåttomfattardimensionsocialaEG:s somsom

avsnittredovisas ändåbilagorIuppdrag.utrednings ettutanför denna om
därför intebehandlasbilaga 8. Dearbetsrätt7 ocharbetsmiljö bilaga ett om

kapitel.dettainärmare
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Integrationens dynamik

Redan i Romfördraget slogs fast gemenskapen har till syfte förbättraatt att
medborgarnas levnads- och arbetsvillkor. När Romfördraget slöts fanns inte
tanken EG i någon nämnvärd omfattning skulleatt införa lagstiftning och
särskilda åtgärder inom arbetslivet eller det sociala området i övrigt.

Avsikten den marknaden skulleatt leda till ekonomisk till-var gemensamma
och därmedväxt skapa förutsättningar för medborgarna i gemenskapens länder

höja sin levnadsstandard. Dettaatt ansågs den bästa social- och sysselsätt-vara
ningspolitiken. Samtidigt fanns strävan åstadkomma förbättringar ocksåatten

andra åtgärder, främst nära samarbete mellan medlemsländer-genom ettgenom
på arbetsmarknads- och det sociala området.na

Genom hela EG:s historia har den sociala dimensionen haft sambandnäraett
med den ekonomiska och politiska integrationen.

När Romfördraget slöts år 1957 förutsågs den ekonomiska integrationenatt
skulle föra med sig sociala problem vid de omstruktureringar kunde väntassom

genomfördenär den fria rörligheten för tjänster, ochman varor, personer
kapital. En särskild fond, den sociala fonden, upprättades efter mönster från-
den Europeiska kol- och stålgemenskapen för åtgärder förgemensamma om--
skolning och utbildning arbetstagare vid omstruktureringar.av

fråganNär ekonomisk och unionmonetär aktualiserades i slutetom en av
1960-talet började krav på kraftfull social- och arbetsmarknadspoli-resas en mer
tik EG-nivå.på Initiativet den västtyske förbundskanslern Willytogs Brandt,av

i memorandum år 1969 framhöll detett nödvändigtsom samordnaatt attvar
ekonomisk integration harmonisering.med social Den sociala i de väst-oron
europeiska länderna under år 1968 del bakgrunden till krav påattvar en av en
sådan samordning kom ställas.att

Utvecklingen ekonomisk och union behövdemot monetär enligt Brandten
balanseras sociala åtgärder för motverka negativa effekter, framför alltattav
i gemenskapens fattiga perifera delar. Skulle skapa ekonomisktettman samar-
betsområde, mäste också skapa socialt samarbetsområde för inte deettman att
redan fattiga delarna EG skulle halka efter Planernaän på ekonomiskav mer. en
union förverkligades emellertid inte vid detta tillfälle.

De viktigaste övergripande besluten inom den sociala dimensionen har fattats
under år. Det har skett dels följd arbetet med densenare tätaresom en av
ekonomiska integrationen i den inre marknaden den sociala frånstadgangenom

1989,år dels i samband med besluten ytterligare integration i Maastricht-om
fördraget och det sociala protokoll medlemsländerna kom överenssom om.

Det bör kopplingennämnas den sociala dimensionenatt till den ekonomiskaav
integrationen har gjortsäven Sverige och övriga EFTA-länder i särskildav en
deklaration i samband med undertecknandet EES-avtalet se avsnitt 4.13.av

Den sociala dimensionen har förstärkts följd medlemskretsenattsom en av
breddats. förstaDet sociala handlingsprogrammet år 1974 och direktantogs var
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inspirerat de medlemmarna Danmark, Irland och Storbritannien. Iav nya spe-
ciellt de sistnänmdatvå länderna fanns för marknadskrafterna skulleatten oro

de centrala delarna gemenskapen. brittiskaDen regeringen ville visagynna av
sina väljare EG har social sida och förankra EG i den befolkningen.att en egna

första handlingsprogrammetDet hade huvudmål: full sysselsättning medtre
meningsfullt innehåll, förbättring levnadsvillkoren delaktighet församtav
arbetsmarknadens EG-nivå i ekonomiska och sociala beslut och arbets-parter

delaktighet i företagen.tagarnas
Beslut fattades bl.a. inrätta europeisk regionalfond. Greklandsattom en

inträde 1981år och Portugals och Spaniens 1986år förstärkte fondens roll iden
sociala dimensionen. Inträdet i EG länder med och fattig landsbygds-storav en
befolkning innebar EG fick viktigare förroll omfördelningen från deatt rikaen
industriområdena i gemenskapens mitt till jordbruksområdena i EG:s periferi.

Den allmärma ekonomiska eller politiska situationen har ofta inverkat på
möjligheten genomföra principbeslut och handlingsprogram.att Den ekonomiska
stagnationen i oljekrisens ispår mitten 1970-taletpå medförde det förstaatt
sociala handlingsprogrammet inte fullföljdes. En liknande roll spelade stridig-
heter kring EG:s budget och Storbritanniens medlemsavgift under delensenare

1970-talet och början 1980-talet. försenadeDet genomförandeav ettav av
president Mitterands förslag i början 1980-talet europeiskt socialtettav om
område.

Ambitionerna åstadkomma regler har i vissa fall försvåratsatt gemensamma
skillnaden i mellan sidansynsätt å kommissionen och denå andra vissaav ena

medlemsländers regeringar. Kommissionen ville främja europeisk dimen-en
sion, syftade till harmonisering socialpolitik och arbetsmarknadsregler.som av

skulleMan sprida kännedom goda exempel andra länder förväntadesom som
efter. Regeringarna sidanå andra betonade ländernas särdrag och skillnadenta

inriktningi och ekonomisk styrka.
I dag respektenär förstörre nationella särdrag. Fortfarande finns politiska

motsättningar. EG-kommissionen och de flesta medlemsländers regeringar före-
språkar minimilagstiftning för arbetsmarknadent.ex. skyddaren gemensam som
arbetstagarna. Andra regeringar, främst Storbritarmiens, sigmotsätter detta.
Kravet beslutpå direktiv skall enhälliga har försvårat beslutsfattan-att om vara
det.

Många de frågor aktuella i dagär och svåra beslutaär harav som som om
tidigare behandlatsäven ministerrådet rådet har kunnat Exem-utan attav enas.

pel direktivförslagär samråd med och information för fackligaom representan-
europeiskai koncernnänmder och deltids- ocheller tillfälligt anställdaster

villkor. Framför allt vad gäller åtgärder påverkar maktbalansen mellansom
arbetsgivare och arbetstagare har oenighet rått.

område inteEtt tycks ha påverkats ekonomisk andrastagnation ochsom av
kriser jämställdhet mellan kvinnor ochär män. Inom detta har det funnits ett
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1974.århandlingsprogrammetsocialasedan det förstasamarbete antogs
Även EG:skonstateraområden kanradoenighet har pårått attmanenom

samarbeteallt aktivare påförstärktssuccessivt hardimensionsociala ettgenom
minimilagstiftning. Framför allt hari formområden, bl.a.olika gemensamav

1980-talet.delenunderdetta skett avsenare
för önskanuttryck1987med enhetsakten årutbyggnadRomfördragets enger

negativaför deEG:s verksamhetdimension i mötasocialbygga in attatt en
den inreliberalisering inomekonomiskområdetdet socialaeffekterna på av

beslut rörandefattamöjligheternainfördesMed enhetsaktenmarknaden. att
iframför alltgjort arbetet,majoritet. harkvalificerad Detmedarbetsmiljö att

kvalificerad majoritet krävs 54medFör besluttagit fart.delar, hardessa ny
röster.76av

sociala dimen-förstärkning denytterligareinnebärMaastrichtfördraget aven
regionalpolitiska stöden dels medökning dekraftigdels medsionen nyaaven

inomlagstiftninggenomföraochsamarbetamöjligheter att ramengemensam
vilja hos flertaletfinnas politisktycksprotokollet. Detsocialaför det s.k. ennu

i gemenskapen.sociala dimensionenstärka denEU-länder att
1991Nielsen, SzyzczakGibb 1993,Wise,Huvudsakliga källor: samt

Romfördragetenligtbefogenheter4.2 EG:s

EG:s rättskällor

stålge-Europeiska kol- ochdenfördragetGrundläggande för EG-rätten är om
Romfördraget från årEuratomfördraget ochfrån 1951,EKSG, årmenskapen,

fördragfrån 1986. Dessa utgörenhetsakten årEuropeiskatillägget1957 med
EuropeiskadenMaastrichtfördragetprimära EG-rätten.deni huvudsak om
ytterligareinnehåller bl.a.1993,novemberi kraft den 1träddeunionen, som

har deMaastrichtfördragetGenomgrundläggande fördragen.till detillägg
ändrad lydelse.fåttfördragengrundläggande en

deutfärdatshuvudsak rättsakteribestårsekundäraDen rätten av ge-somav
tolkning och till-gällerdomstolens praxis vadochinstitutionernamensamma

EG-regler.lämpning av
nationellomedelbartförordningarbl.a. överhörTill sekundärrätten tarsom

gränsöverskridande, reglernaärendengälla ärde kanlagstiftning; t.ex. somsom
resulta-skall följas vad gäller detDirektivrörlighet.friaför uppsattapersoners

skall Direktiven inom denhur målet nås.självtland bestämmervarjetet, men
vilka produktionen sker, likaunderförhållandendimensionen rörsociala t.ex.

innehåller ofta minimibestännnelserDirektivenlika värde.arbeteförlön somav
ambitiöskan däremot ha betydligtLändernaunderskrida.land fåringet en mer

önskar.de sålagstiftning om
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Direktiven skall införlivas i den nationella lagstiftningen. Om landet inte gör
inom föreskrivendet tid, kan enskild i vissa fall föra talan denen motperson

försumliga och inför nationella domstolarstaten och myndigheter åberopa
direktiv inte införlivats eller felaktigt införlivats i dess lagstiftning.som

Till rättskällorna räknas också allmänna rättsprinciper ärsom gemensamma
för medlemsstaternas författningar internationella konventioner med-samt som
lemmarna har anslutit sig till, Europarådets konvention det.ex. mänskligaom
rättigheterna och de grundläggande friheterna.

primäraDen EG-rätten

Som tidigare fastslåsnämnts det redan i Romfördragets mål gemenskapen haratt
till syfte förbättra medborgarnas arbets- och levnadsvillkor.att

Maastrichtfördraget ändrade lydelsen Romfördragets artikel gemenska-av om
mål. Enligt den förändrade artikel 2 skall gemenskapen ha till uppgiftpens att,

upprätta marknad och ekonomiskatt och unionmonetärgenom en gemensam en
och genomföra politik eller verksamhetatt på angivnagenom gemensam om-
råden inom gemenskapen helhet, främja harmonisk och vä] avvägdsom en
utveckling den ekonomiska verksamheten, bärkraftig och icke-inflatoriskav en
tillväxt skonsamär miljön, hög grad ekonomisk konvergens,motsom en av

hög nivå i fråga sysselsättning och socialt skydd, höjning levnads-en om en av
och livskvalitetenstandarden ekonomisk och social sammanhållningsamt och

solidaritet mellan medlemsstater.
För uppnå detta mål skall gemenskapensatt verksamhet arbetsmarknads-på

och det sociala området innefatta dels inre marknad kännetecknasen attsom av
hindren för fria rörlighet avskaffas, dels politik arbetsmarknads-påpersoners en
och det sociala området innefattar europeisk socialfond. Vidare skallsom en
verksamheten bidra till hög hälsoskyddsnivå tillnärmninguppnås. Enatt en av
ländernas nationella lagstiftning skall endast ske i den mån den gemensamma
marknadens funktion kräverså artikel 3. tillnärmningTermen används för

beteckna inbördes närmande för undanröjandeatt olikheterett så långt denav
inre marknaden kräver, dvs. bli helt lika Bernitz m.fl. 1993.utan att

Avdelning III i Romfördragets tredje del behandlar arbetsmarknads- och
sociala frågor. Av artikel 117 framgår medlemsländerna detatt ärattanser
nödvändigt främja förbättring arbetstagarnasatt arbetsvillkor och lev-en av
nadsstandard och därigenom det möjligtgöra dessa villkor harmoniseras påatt

allt högre nivå. En utveckling i den önskade riktningen förutsättsen gynnas
såväl fungerande marknad förfarandet enligt Rom-av en gemensam som av
fördraget och tillnärmningen bestämmelser i lagar och andra författningar.av av

formellaDe grunderna för EG-lagstiftning arbetsmarknads- och det sociala
området dvs. inom den sociala dimensionen således inteär särskilt väl- -
preciserade.
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på deolika slagsamarbeteframför allt skeskallharmoniseringEn avgenom
118:i artikelräknasområden uppsom

sysselsättning
arbetsförhållandenocharbetsrätt

yrkesutbildning
trygghetsocial

arbetarskydd
arbetshygien

förhandlingsrätt.ochförenings-

med med-samarbeteikommissionen näraskallområdenangivnaPå ovan -
samrådorganiseraochyttrandenutredningar,genomföralemsländema avge-

berörfrågoroch iplanetnationelladetpåuppståri frågorbåde somsom
organisationer.internationella

varje19 skallartikel 1Enligtlikalöneprincipen. statfastställdesRomfördragetI
för likaochför kvinnor mänlika lönprincipenupprätthållasäkerställa och om

arbete.
harochenhetsaktenRomfördragetinfördes iartikel somEn genomsomannan

artikel 100a görområdetsociala äroch detarbetsmarknads-tillanknytning som
gällerdetmajoritetkvalificerad närmedEG-nivånlagstifta påmöjligtdet att

grundvalmarknaden. Påden inregenomförandetmedhar görafrågor att avsom
punktiproduktregler. Här sägsministerrådetbeslutarartikeldenna t.ex. omav

förslagläggerdenskyddsnivå närhögfrånskall utgåkommissionen3 att en
konsumentskydd.ochmiljö-säkerhethälsa,rörande samt

bestämmelsernationellahanödvändigtdetmedlemsstat att somEn ansersom
underrättalO0a.4artikelenligtföreskrivit måsterådetdemänsträngareär

sinahavill strängarevisakunnaLandet måstedet.kommissionen att manom
handels-doldafrågainteoch det ärhälsoskälgrundbestämmelser att omav

hinder.
fortfarande fattasmåsteförfri rörlighetbestämmelserBeslut personeromom

enhälligt.
inredenbeslutetbakgrundenhetsakten118a tillkomArtikel mot omavgenom

fram-lagstiftning påtillvidgasbefogenheterEG:sinnebärmarknaden. Den att
arbetsmiljöområdet.alltför

ifrämstförbättringar,främjaeftersärskiltskall sträva attMedlemsstaterna
målskall haochsäkerhetochhälsaarbetstagaresarbetsmiljön, somfråga avom

gjorda för-redansamtidigtområdedettaförhållandena påharmonisera somatt
bibehålls.bättringar

skallminimiföreskrifter118aartikel rörsiggrundar påbeslut somDe som
ochibestämmelsertekniskaochförhållandenRådandestegvis.införas envar

beaktas.därvidskallmedlemsstaternaav
långt-införaellerbibehållamedlemsstaterna rättartikeln har attEnligt mer
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gående bestämmelser för värna arbetsvillkoren längeatt så de inte striderom
EG:s regler.mot

De möjligheter enhetsakten besluta EG-regler med kvalificeradattger om
majoritet har medfört samarbetet fått dynamik.att Rådet fattar visserligenny
fortfarande i praktiken enhälliga beslut långtså detta möjligt.är Möjligheten
innebär balansen mellan nationell kompetensatt och gemenskapskompetens för-
skjuts till förmån för den övernationella. Det gäller både beslut har medsom
den inre marknaden göra och beslut arbetsmiljö.att Beslut rörande arbetsta-om

rättigheter kräver fortfarande enhällighet vid varje tillfälle.garnas
Det är emellertid oklart hur brett eller begreppetsnävt arbetsmiljö skall

tolkas. Vissa arbetsmiljöbegreppet enbart hänföratt sig till frågormenar om
hälsa och säkerhet i arbetet. Andra, både regeringar och de fackliga organisatio-

arbetsvillkor iatt rörande arbetetsnerna, menar stort, organisation,t.ex. inne-
hållet i arbetet och arbetstider, inte går skilja från arbetsmiljöfrågornaatt Wise,
Gibb 1993.

Kommissionen skall enligt artikel l18b eftersträva utveckla dialogenatt
mellan arbetsgivare och arbetstagare europeisk nivå. Om båda sidor såanser

önskvärt, kan dialogen leda till avtalsreglerade relationer.vara
Genom enhetsakten läggs sålunda formellt påett arbetsmarknadensansvar

på europeisk nivå medverkaparter i samarbetet inomatt arbetsmarknads- och
det sociala området.

EG:s socialfond regleras i artiklarna 123-125 i Romfördraget. Syftet med
fonden främjaär möjligheterna till sysselsättningatt och arbetstagarnas geogra-
fiska och yrkesmässiga rörlighet underlätta deras anpassningsamt att till föränd-
ringar inom industrin och i produktionssystemen, särskilt yrkesutbildninggenom
och omskolning.

Utöver de artiklar direkt berör konkreta Samarbetsområden med anknyt-som
ning till den sociala dimensionen finns också andra möjligheter samarbetaatt
utifrån Romfördraget. Artikel 235 s.k. fördragsutfyllnad det möjligtgör förom
gemenskapen i vilken fråga helstatt denröragera som som gemensamma
marknaden, ministerrådet är enhälligt.om

Maastrichtfördraget innebär i fördjupningen EG:ssteg sociala dimen-nya av
sion. De konkreta delarna beskrivs längre fram i avsnitt 4.9 Ny grund för det
framtida samarbetet. Dessförinnan behandlas översiktligt vad EG hittills
uppnått på grundval Romfördraget den sociala dimensionens område.av

Den sekundära EG-rätten

Sekundärrätten, bl.a. direktiv och förordningar, beskrivs i andra delar dettaav
betänkande. Det gäller reglerna kring fria rörlighet kapitel 5,personers
jämställdhet kapitel 6, arbetsmiljö bilaga 7 arbetsrätt bilaga 8. Härsamt
skall konstateras arbetsmiljön det sakområdeär inomatt vilket flest bestämmel-
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fastställts.harser
minimidirek-arbetsplatsen ärförhållanden påreglerardirektivDen typ somav

lik-skapaochskyddsnivåviss lägsta attsäkerställatillsyftartiv att ensom
harländermarknaden. Deinredeninomkonkurrensvillkor mersomvärdiga

ytterligare.demförbättraochdembehållabådebestämmelser kanlångtgående

Soc1alfonden4.3

detochstrukturfonders.k. mestEG:ssocialfonden äreuropeiskaDen aven
föranvändsFondeni dag. attEG förfogarmedel översocialpolitiskakonkreta

förbättraåtgärder förmedlemsländernas attbidra tillochkomplettera egna
sig främstriktarinsatserFondensförsysselsättningssituationen utsatta grupper.

arbetsmark-svårighetersärskildaharochlångtidsarbetslösatill somgrupper
projektOcksåfunktionshinder.medochhand ungdomari förstanaden, personer

seanordnasfrånvaroefterarbetsmarknadenåtervänder tillfor kvinnor ensom
6.2.avsnitt

ochfondenfrånstödhar fåttSpanienochPortugalIrland,Grekland,Särskilt
medlemssta-alladelar. Meni dessprojekt östraTyskland förocksåårpå senare

nationellameddelfinansiering tillsammansnormaltmedlen,delfår somter av
syssel-omskolning,satsningar påtillfondmedlenanvändshandförstamedel. I

ochrörlighetgeografiskstöd tillyrkesutbildning,åtgärder,sättningsskapande
länderna. Pro-mellanflyttararbetsmarknadenpåintegrering sompersonerav

ochläggersjälvamedlemsländernaoch detlokalt, ärgenomförs uppjekten som
genomför dem.

har1989-1993periodenUnderde åren.ökatsSocialfondsmedlen har senaste
miljoneroch 17fördelats,kronormiljarder200camiljarder21 caän ecumer

fonden stött.aktiviteterdeltagit i olikaharmänniskor som
fem mål:harDenreviderats.nyligensocialfonden harförReglerna nu

arbetslöshetenBekämpning av
arbetslivetiförändringartekniskatillAnpassning-

könenmellanJämställdhet
arbetsmarknadenÅtgärder utslagning frånhotasmänniskorför avsom

uppfinningar.tillämpningforskningFrämjande nyaavomav

till flerlämnasstöd kanframför alltinnebärfondreglerna attiFörändringarna
skallVidaretidigare.arbetsmarknadsåtgärder änochutbildnings-typer av

behovi störstregioner ärochtillriktastydligt avinsatserna sompersonermer
ochlångtidsarbetslösaungdomar,handi första personerMålgrupper ärstöd.

arbetsmarknaden.frånslagits utsom
övergripandebliruttryckligenmellan könen ettjämställdhetocksåNytt är att

bl.a.innebärfonden. Dettasocialadenfinansierasåtgärdervid allamål avsom
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fonden skall finansieraatt barn och andra beroendeäromsorg vårdav som av
deltar i arbetsmarknadsutbildning,t.ex.av dvs.personer isom praktiken kvin-

nor.
Det mål anpassning till tekniska förändringar i arbetslivetsom avser inriktatär

på förändringar i produktionsmetoder och syftar särskilt till omskolning av
arbetstagare till arbetsuppgifter vid strukturomvandling och därmednya också
åtgärder för förebygga arbetslöshet.att Genom Maastrichtfördraget fördes detta
syfte uttryckligen in i artikel 123.

4.4 Den sociala dialogen
Redan i Romfördraget skapades institution i vilken arbetsmarknadensen parter
skulle ingå. Det den Ekonomiska och sociala kommittén. Partsinflytandetvar
har sedan successivt utvidgats, bl.a. trepartiska kommittéer i vilkagenom
företrädare för regeringar, arbetsgivare och arbetstagare i medlemsländerna
ingår. Ett syftena med det första sociala handlingsprogrammetav år 1974 var

öka arbetsmarknadsparternas delaktighetatt i sociala och ekonomiska EG-beslut.
Den s.k. sociala dialogen mellan kommissionen och arbetsmarknadens parter

grundar sig på enhetsakten. Kommissionen initiativ till överläggningartar
mellan i frågor gäller arbetslivetparterna i syfte uppnå överenskommel-som att

mellan parterna.ser
Syftet med dialogen är den skall leda fram tillatt uttalandengemensamma som

kan underlag för lagstiftning Överläggningarnaeller avtal olikapå nivåer.ge
gäller förhållanden i arbetslivet och sociala förhållanden i övrigt arbets-rörsom

De resultat hittillstagarna. uppnåtts dialogen har varit begränsade,som genom
den har lett till tiotal uttalanden,ett framförmen allt utbild-gemensamma om

ning och arbetsmarknadspolitik. Ett ramavtal utbildning har slutits mellanom
den Europeiska Fackliga Samorganisationen EFS och arbetsgivarorganisa-
tionen för offentligt ägda företag CEEP Centre Europeen des Entreprises ä
Participation Publique.

Dialogen ledär i kommissionensett beredning frågor rör arbetslivet,av som
bl.a. direktiv på området. Den har också betydelse förnya utvecklaatt parts-
relationerna på Europanivå.

Med Maastrichtavtalets sociala protokoll får den sociala dialogen och arbets-
marknadens ökad betydelse iparter samarbetet se avsnitt 4.9.
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stadgansociala4.5 Den

marknadeninreför denuttrycktharfackföreningsrörelsen attalltFramför oro
konkurrensfördelarskaffar sigföretagdvs.dumping,socialtillskall leda att

arbetsta-förkostnaderlönenivåer, lågamed lågasig i länderetableraattgenom
EGkrav pådärförställdeEFSarbetsmiljö. attdåligochskyddsocialagarnas

dump-socialförRiskendetta.motverkatillsyftadereglerskulle attanta som
lägrepåliggermedlemsländerEG fåttmedochi enökadening somatt nya

från denriskDemedlemsländerna.tidigaredenivåekonomisk än ensomses
med högreländeretablerade isig företag ärtilllockakandesynpunkten somatt

Detmiljökravarbetsmiljö- ochochskydd strängaresocialt osv.bättrelöner,
länderdessatillflyttatill eller hotarflyttarföretagtill attledakunnaskulle att

dehjälpmedkonkurreraföretagenskulleDärigenomsig där. avetableraoch
ledaskulle kunnadumpning. Detsocialmed sig, dvs.fördettakostnaderlägre

konkurrensskäl.demsänkerskyddsnivåerhögreharländerde avtill att som
stödjaskulleEFSförförutsättningdärför att pro-stadgansocialaDen envar

marknaden.inremed denjektet
Storbri-1989.länder årelvaomstriddmycket antogsStadgan avvarsom -- poli-betraktaskanbindande ettintestadgan. Den ärinte somtannien menantog

kanochmedlemsstaternaallt påframförliggerGenomförandetåtagande.tiskt
EG-stadganinbjuderSamtidigtkollektivavtal.ellerlagstiftningske genom
harvilketbefogenheter,sinaförinitiativ inomkommissionen att ta ramen

nedan.seåtgärderradmedhandlingsprogramsocialtiresulterat enett
arbetstagareförrättighetersocialagrundläggandestadgaGemenskapens om

återgi-finnsområde helaarbetslivetsinom textenminimirättigheterdefinierar
4:1:Appendixiven

förrörlighetFri personer
ersättningochAnställning

arbetsvillkorochlevnads-Förbättring av
skyddSocialt

förhandlingsfrihetochFörenings-
Yrkesutbildning

och mänkvinnorbehandlingLika av
arbetstagaredeltagandemed ochsamrådför,Information av

Arbetarskydd
ungdomarochbarnSkydd av

Äldre personer
funktionshinder.medMänniskor

fördjup-ekonomiskadenmarknaden,inretill denkopplingklarharStadgan en
förkonkurrenskraftinternationellgod enbehovetStadgan framhållerningen. av

obalanser.regionalatillmed hänsynalltframförutveckling,ekonomiskpositiv
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för nödvän-enligt vilkensubsidiaritetsprincipen,åberoparIngressen ansvaret
åligger medlemsstater-rättigheternaförverkliga socialadeinitiativ fördiga att

genomförasStadgan kanbefogenheter.för dessEG inom gränsernaoch ävenna
områden kräverpraxis. På mångakollektivavtal ellerlag, genomgenomgenom

från arbetsmarknadensgenomförande aktivtstadgans parter.ett engagemang
grund förfårstadgan inte åberopasunderstryker den socialaIngressen att som

enskilt med-isociala rättigheter någotarbetstagarnasförsämraråtgärder som
lemsland.

EG-kommissionen vilka åt-tillskall årligenMedlemsstaterna rapportera om
publicerasbestämmelser. Rapporternaför fylla stadgansvidtagitgärder de att
Europe.Sociali serienEG-kommissionenfrånmedtillsammans rapporten

allaområden lika iberördaregelverkentillsyftar inteStadgan göraatt
skallolika nationellaprincipenfastställer denmedlemsländer. Snarare systematt

miniminivåerrättigheter ochgrundläggandevissarespekteras. Den somanger -
utvecklamedlemsländerna. Dessaenskildaöverskridas de attkan uppmuntrasav

detkommit längst dåländergäller i dei riktningregelverksina somsomen
sociala rättigheter.hävda arbetstagarnasgäller att

milstolpe isina svaghetersociala stadgan kan ut-Den -trots anses vara en-
Stadgan har skapatdimensionen.inom den socialaEG-samarbetetvecklingen av

Maastrichtavta-utvecklas.dimensionen kansocialavilken deninomny ramen
direktivfullföljastill skallsyftar stadganprotokoll 4.9socialalets att genom

utnyttjas.möjligheternahur deområden. Det återstårolikapå att se nya

handlingsprogrammetsociala4.6 Det

socialt hand-EG-kommissionen antagitsociala stadgan harbasis denPå ettav
final.COM89568omfattar knappt 50 punkterlingsprogram som

arbetsmiljödirektiv.10direktiv, vilkatjugotal äringårI programmet ett av
Övriga uppsägningar erkän-kollektivaanställningsbevis,bl.a.direktiv rör samt

också Samarbetsprogramingårhandlingsprogrammetutbildningar. Inande av
rekommenda-radfunktionshinder. Enmedäldre ochjämställdhet, personerom

delaringår oftarekommendationerDirektiv ochantagits.har ocksåtioner som
i programmen.

handlingsplanen, de harialla punkterlagt förslagKommissionen har på men
ministerrådet.fullt antagitsinteännu ut av

Delsbeslutsprocessen.relativt snabbti allmänhetArbetsmiljöfrågor går genom
allmänhet välförslagen imajoritet, delskvalificerad ärbesluten medkan tas

kommittén för hälsa och säkerhetförankrade i den rådgivandeförberedda och
för fackliga organisationer,företrädarekommitté ingårarbetslivet. dennai I

Undantagsvissamtliga medlemsländer. förekom-arbetsgivare och imyndigheter
i EG-samarbetet.kontroversiella Exempel påarbetsmiljöfrågornadet ärattmer

3 l3-lll2
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omdiskuterade bestämmelser direktiv skydd för ungdomar i arbete,är ett om
antagits preliminärt arbetstid, hösten 1993.samt ett antogssom om som

Ofta kommissionsförslag direktiv inom enhällighetområden kräverär om som
for beslut politiskt mycket kontroversiella. gäller förslagDet t.ex.mer om

informationdeltids- ocheller tillfälliga anställningar, samråd med och för
arbetsvillkorfackliga i europeiska koncernnänmder vidrepresentanter samt

entreprenader i land.annat
framgått arbetar EG olika för genomföra detSom på många sätt attovan

lagstiftning övergripandesociala handlingsprogrammet. Förutom och de hand-
använder sig avgränsade riktar siglingsprogrammen man mer program somav

till bestämda målgrupper eller behandlar vissa Exempelvis harämnen. man
det allt arbetsmarknadslägetbakgrund svåraremot sattav upp programmen

NOW New Opportunities for Women syftar till kvinnor ökadeattsom ge
syftar till förbättra möjlig-möjligheter arbetsmarknaden, HORIZONpå attsom

funktionshindrade, EUROFORM, kvalifikationerheterna för rörsamt som nya
for arbetslivet, kunskaper och arbetsmöjligheter.nya nya

Andra samarbete utbyte information situationen i medlems-ärtyper av av om
observatörsgrupper med i olika länderländerna representantergenom som

utvecklingen enskilda områden, exempelvis familjepolitik, åldrande,bevakar
social trygghet och sysselsättning. Vidare använder sig nätverk ochman av

vidtas och förutbytesprogram for studera och utvärdera åtgärderatt nya som
funktionshindersprida kunskaper dem, integration medatt t.ex. av personerom

omfattande för utbytearbetsmarknaden. genomför också ochpå Man program
finansiellt stöd, ungdomars utbildning och inträde arbetsmark-PETRA påt.ex.

institutnaden fattigdomsprogrammet. fall arbetar ochoch I många man genom
trepartiskt företrädare för regeringar,kommittéer medär sammansattasom

arbetsgivare och arbetstagare.
inom kan bidraLänderna för sin politik, samarbetet gemenskapenegen men

möjlighet för utveckling förmed kunskapsutbyte, idéutbyte och personer som
arbetar med frågorna i sina hemländer.

Bekämpning fattigdom och social utslagningav

riktade tidigt stadium uppmärksamheten denEG-kommissionen storaett mot
52 miljoner människor iökningen fattiga i EG-länderna. dag räknas med-Iav

fattiga, inkomstlemsländerna eller 15 % befolkningen dvs. medsom enav- -
hälften genomsnittliga inkomsten i land.till högst den Meduppgår av resp.som

former social utslagning.ökande arbetslöshet uppstår avnya
Fattigdomsproblematiken behandlas i den sociala stadgan och handlingspro-

understryks vikten bekämpa social utslagning ochDär garante-grammet. attav
rekommendationertill tillräckliga medel för alla i gemenskapen. Tvårättenra

antagits. gäller konvergens målen för socialdetta område har Denpå ena av
92442EEG enligt bör medlemsstaterna vidta åtgärder förtrygghet och denna
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rekommendatio-andraarbetslivet.i Denutslagnasocialtintegreraatt personer
socialaförskäligt socialbidrag inomtillgäller trygg-rätten staternasramennen

Maastrichtavtaletprotokollet tillsociala92441EEG. Dethetssystem ger
socialtintegreraåtgärder förutfärda minimidirektivmöjligheter attatt om

arbetslivet.iutslagna
stödjaförEG:s medeldelsärskilda fattigdomsprogramGenom attstyrs en av

EG-Vissaförsituationenförbättraåtgärder ochnationella utsatta grupper.
utslagningen. EG harsocialamotverka denavsedda förocksåär attprogram

tredje fattig-detFörförfogande för dessatillhafthittills små program.resurser
anslagits.kronorca 520 miljonermiljonerhar 55domsprogrammet ecu
anslagits 1211994-1999 hartidenfattigdomsprogramTill nyttett avsersom

mycket tilldubbeltkronor, dvs. såmiljarder änca 1,2miljoner sommerecu
skallprojektbl.a.föregående Detdet programmetprogrammet. somavsernya

olika problemlösa rad röråtgärder förnationellakomplettera t.ex.att somen
utbildning.ochhälsa, bostadsocial trygghet,

ungdomarochSkydd för barn

i första hand på denvidtas åtgärderungdomarskydd för barn ochdet gällerNär
yrkesut-för förbättrahandlingsprogramantagitEG harnationella nivån. attett

länderna. Iungdomsutbyte mellanutbildnings- ochfrämjaförbildning och att
EG skyddhandlingsprogrammetsocialaoch detsociala stadganden tar avupp

hälsorisker. Ministerrådetsärskildaexploatering ochfrånungdomarochbarn
ungdomarskydd fördirektivbeslutpreliminärtnyligen fattathar ettett omom

och förbjuderarbetskraftenminimiålder 15 förpå årfastställeri arbete. Det en
omstrittmycketDirektivet18 ärungdomar under år.förnattarbete som --

Storbritannien hararbetsmiljön.särskilt skydd ireglerinnehåller också om
övergångstider.eftergifter ochbeviljats speciellapreliminärt

Äldre

handlingsprogrammetsocialaoch detden sociala stadganomfattarframgåttSom
särskilt berör äldrefrågorandrade äldre ochOmsorgenäldre.också somom

EG för förbätt-inomSamarbetetnationelltgivetvisbetraktas attett ansvar.som
detSamtidigt kan sägadärför mycket begränsat.villkorde äldres är attmanra

marke-omfattar äldrehandlingsprogrammetsociala stadgan ochdenfaktum att
behov.befolkningens Deden äldretillgodosebetydelseninsikt attavomrar en

rekommendationrekommendationer. Ensiganvänder ärinstrument avman
övrigt finns82857EEG. Ipensionsålder1982 flexibelredan årantogs om
redovisas ipensionärer. Dessaförfria rörlighetenunderlättar denregler som

förfri rörlighetkapitel 5 personer.om
periodensituation gälldeäldresdehandlingsprogrammet rörförstaDet som

innebärfamiljemönstren,förändradefrån de1991-1993. Det utgår attsom
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äldre i dag inte i utsträckning tidigare kan hand sinatassamma som om av
barn. Målet få till stånd idé- ochär kunskapsutbyte mellan medlemslän-att ett
derna i syfte skapa goda förutsättningar för befolkningen,den äldre finnaatt att

solidaritetenstärka mellansätt generationerna uppmärksammaatt attsamtnya
de äldres positiva bidrag till samhället. Det europeiska äldreåret 1993 dessasatte
frågor i fokus och hade solidariteten mellan generationerna särskilt tema.som
Även Sverige deltog i äldreåret. Ett handlingsprogram skall utvecklas undernytt

1994.år Programmet, förväntasEFTA-länderna kunna delta skallävensom
särskilt uppmärksamma frågor äldre vårdbehövande, aktiva pensionärer,rörsom
äldre arbetare förebyggande insatser.samt

nätverkEtt med belyser olika frågor kring åldrande och äldre, bl.a.experter
levnadsstandard, sysselsättning och arbetsmarknad, hälsa och social service och
äldre människors integration i olika sociala sammanhang.

4.7 intressen påverkarMånga den sociala
dimensionen

Genom den sociala stadgan ställde sig majoriteten medlemsländernaatt anta av
formellt bakom det inte går åstadkomma ekonomisksynsättet, närmareatt att en
och politisk samverkan mellan länderna frienbart konkurrens detutan attgenom
krävs sociala insatser. De ohämmad konkurrens socialt skydds-att utanmenar

skulle leda till social Förespråkare för socialstark dimension inät oro. en
samarbetet bl.a. regeringarna i Belgien, Frankrike,Danmark, Italien, Spanienär
och Tyskland.

Storbritannien det enda medlemsland uttryckligen varit- ochär är mot-som -
till EG:sståndare sociala dimension och flertalet åtgärder EG vidtar desom

fallerområden under denna. Enligt Storbritannien bör eftersträvasom man
helt avreglerad arbetsmarknad.en

Kommissionen, sociala dimensionen förutsättningden försom ser som en en
fördjupad ekonomisk integration ekonomisk tillväxt,och har arbetat strategiskt
för frågorföra berörda framåt. har bl.a. skett försökaDetta stärkaatt attgenom

politiska viljanden hos medlemsländerna föra arbetsmarknads- ochatt upp
sociala frågor dagordningen för EG-samarbetet parallellt med arbetet inompå

för den sociala dialogen Due m.fl. 1992.ramen
Europaparlamentet, formella makt begränsad, har ökande betydelseärvars en

vid genomförandet viktiga frågor inom den sociala dimensionen. Parlamentetav
ofta initiativ för belysa problem utredningar ochtar att rapporter,egna genom

bildar underlag för kommissionenssedan arbete.som
Domstolen har spelat betydande roll i sin tolkning utveckla vissaatten genom

aspekter den sociala dimensionen i sina utslag. Utslagen har långtgått utöverav
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regeringarna i desyftenkonkurrensmässigaekonomiska ochde rent ur-som
Genom hävdaundertecknade fördraget.hade desprungliga EG-länderna när att

Romfördragetstill tolkaicke-diskriminering bidragithar denprincipen attom
medborgerligaoch lika lönprinciper rörande fri rörlighetgrundläggande som

Meehan, 1991.rättigheter
dimensionen,med den socialamedverkar i arbetetArbetsmarknadens parter

enskilda organisatio-delsoch sociala kommittén,Ekonomiskadels i den som
förEG-regleri frågaideologiska motsättningarnaDe om gemensammaner.

arbetsmarknadsorganisationerna.blandåterfinns givetvisarbetslivet
UNICEsamarbetet.organisationer i Denarbetsgivarsidan deltar tvåPå ena,

organiserar nationellaEuropéenne,CommunautéIndustries deUnion des
den privata sektorn. Denindustriförbund inomarbetsgivarorganisationer och

Organisationen har haft stöddumping.socialgodtagitintehar argumenten om
EG-lagstiftningen såsina strävanden begränsaregeringen ibrittiskaden attav

CEEP, stödjer iarbetsgivarorganisationen,andramöjligt. Denmycket som
gemenskapsåt-positiv tillvissa fall ställt sigUNICE har ihuvudsak mermen

dimensionen.socialainom dengärder
till den inresin villkorat sitt stödhar sidaorganisationerna åfackligaDe

förstarka förespråkaresocial dimension. De ärmed krav påmarknaden etten
vid struktur-lagstiftning skyddar arbetstagarnautvidgadsamarbete ochökat som

huvudorganisa-europeiskainternationell konkurrens Denoch ökadförändringar
. huvudorganisationer i helasåväl fackligamedlemmarEFS, hartionen som

yrkessammanslutningar inom olika branscher.europeiskaEuropa som

EG-initiativ påverkatolikahar4.8 Hur
medlemsländernautvecklingen i

sociala dimensionen påverkatdengemenskapsinitiativ inomolikaharHur
fastställa i vilken måni medlemsländerna svårtutvecklingen Det är ettatt
vilka medlemsländernasEG ochutveckling direkt påverkatsmedlemslands avav

vidtagits EG förutan.skulleåtgärder som
frågor och lösadrivai församarbetar EGMedlemsländerna att gemensamma

givetvis sådanasamarbetarfrågor ärproblem. De somommangemensamma
gäller bl.a.medlemsländerna. Detangelägna i de flestaelleraktuellaär anses

mellankonkurrensenRisken förfria rörligheten.kopplade till denfrågor att
har oftabefintliga reglerförsvagningskall bidra tillländerochföretag aven

draghjälp förfrämstDirektiven blir dådrivkraft.varit medlemsstaternas en
utvecklingentroligen intepåverkarför arbetstagarna. Deskyddmed lägstländer

för-framme. Däremotredan ligger långti de ländermarginelltän sommer
reglerna.förändringar striderländernade görahindrar motatt som
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Streeck 1993 behandlar exempelvis de direktiv 1970-taletpåantogssom som
syftar till skydda de anställdas rättigheter vid omstrukturering företag. Deatt av

inte ha haft direkt betydelse för förbättra skyddet förnågon deattanses an-
ställda i medlemsländerna. motsvarade den ekonomiska miljön vid denDe
tidpunkten, karakteriserades snabba förändringar bortfalloch arbets-som av av
tillfällen i de flesta europeiska länder.

direktivDe EG:s härrör från Romfördragets artikel 118a och alltsaav som -
frågor arbetsmiljö emellertid exempel åtgärder verkatrör på på-om ger som-

drivande i länder redan har avancerad lagstiftning eller andraäven som en
berördapå områden. Ramdirektivet arbetsmiljö allmänt blandnormer om anses

arbetsrättsjurister påverka nationella regler i avsedd riktning. Direktivet innebär
bl.a. ekonomiska hänsyn inte får valet skallproduktatt styra av en som an-

i arbetsmiljön Nielsen, Szyszczak 1991.vändas
jämförelse mellan ramdirektivet arbetsmiljön medlemsländernasI ochomen

lagstiftning EG-kommissionen 1992k bedömer EG-kommissionen alla län-att
införa åtminstone ändringar i sin lagstiftning för uppfyllader måste några att

direktivets krav. Det gäller de länder har kommit långt i sitt arbets-även som
miljöskydd, Danmark. Portugal införa arbetsmiljölag. inledsmåste Nut.ex. en

samarbetsprojekt mellan Danmark och Portugal, i vilket danskarna delarett
sig sina kunskaper tillmed och medverkar arbetsmiljöarbetet i Portugalattav ge

konkret inriktning Breidensjö 1993.en
EG vidare ha haft viktig påverkan Storbritanniens arbetsmiljölag-påanses en

stiftning och arbetsmiljöpolitik. Direktiven har snabbt införlivats i den brittiska
lagstiftningen. brittiska regeringens negativa inställning till regleringDen av
arbetsmarknaden gäller alltså inte arbetsmiljöområdet. EG brittiskadenanses av
arbetsmiljömyndigheten viktigaste drivkraften för fortsattaden det arbets-som
miljöarbetet i landet, och EG:s ligga till grund för detlåterman program
nationella lagstiftningsarbetet arbetsmiljöarbetet i övrigt. Medlemskapetoch har

inneburit övergivit särskildaockså Storbritannien har de arbetarskyddsregleratt
kvinnors arbete, undantag för syftar tillbegränsat med regler attsom som

Bulmer m.fl. 1992.skydda foster
lagstiftningen vissaIrlands del EG:s regelverk ha påverkatFör påanses om-

särskilt jämställdhet arbetsmiljölagstiftning; iråden, och andra fall kan samarbe-
ha lagt till dimension i det nationella beslutsfattandet Keatinge 1991.tet en ny

Belgien arbetsrättsliga direktiven intede ha betydelse.För någon störreanses
Genom Belgiens ganska progressiva arbetsmiljöregler har EG:s regler inte haft

påverkan den nationella lagstiftningen.någon på EG:s viktigaste påverkanstörre
den belgiska lagstiftningen har främst gälltpå fria rörlighet, god-personers

kärmande utbildningsbevis jämställdhet mellan kvinnor och Meer-mänsamtav
haeghe 1992.

minimidirektivOvan har exempel påverkan frånpå några behandlats. De rör
Produktdirektiven kanförhållandena på arbetsplatserna. upphov till problemge
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fåttDanmark harinte kan regler.land normalt haeftersom strängare t.ex.ett
1991.Nielsen, Szyszczakmärkning farligaavkall sina krav påpå ämnenavge

förfrågan bedömerambassadens i Köpenhamn på vårEnligt svenska svar
påverkat deninom EG inte harmyndigheter samarbetetbehöriga danska att

deltagandet i ochvälfärdsstaten. viss kanI måndanska på programsynen
stöden från socialasocialpolitik,påverka danskprojekt sägas attt.ex. genom

funktion-medfor kvinnliga arbetslösa,inriktas åtgärderfonden på personer
special-HELIOSdeltagandet i ärhinder ettprogrammetsamt somosv. genom

funktionshindrade.rörandeprogram
gäller arbets-EG:s initiativ detstudie Lyck 1992 framhåller närdanskEn att

Över-del.betydelse för Danmarksfrågor haft mycket litenoch sociala harlivs-
förhållandena ihar förbättrat Dan-i studien initiativen i sig intelag attanses
integrationsprocess-gällt den övergripandeviktigaste påverkan harmark. EG:s

vilkenoffentliga sektornekonomin, särskilt denden danskapå genomens
finansieras.välfärden

EG-initiativexempelrörligheten för påför den friaReglerna är ettpersoner
de inte direkt beröri EU-länderna,haft betydelse för medborgarna även omsom

reglerdrardeantal Mennågot större nytta av gemensamma omsompersoner.
till andra länder,inte flyttar ävenrörligheten barafria ärden utanpersoner som

i Domstoleni land och arbetari gränsregioner bor annat.ett ettpersoner som
till förmån för de flyttande.tolkningarantal fall gjortihar ett

medlemsländernasinriktningenpåverkangäller den sociala fondens påVad av
kvalitativa påverkan gjorts. Ettfondensbedömningarhar någrainsatser om

Irland blevför funktionshindrade.utbildningen Närexempel den irländskaär
mycketför med funktionshinder1973 utbildningenEG-medlem år personervar

utbildning höjts,kvaliteten dennahjälp fonden har påoutvecklad. Med av
utbildningensärskilda harställde krav. DessutomEG-kommissioneneftersom

följd Irlandviktigfunktionshindrade fått ökad omfattning. Enför attavannan
utbildaallmäntsociala fonden sättmedel dentilldelats att attnyaanses varaur

utbildningspolitikenSamtidigt den allmännautvecklats. har stöden påverkathar
1991.Keatinge

socialamedel från denhuvudmottagarnaStorbritannien har varit aven av
brittiskainriktningen demedfört fonden påverkathar bl.a.fonden. Detta att av

utbildning och därmedmedel tillför arbetslösainsatserna att styragenom
Bulmer m.fl. 1992.arbetslöshetsersättningandelenminska ren

framtida samarbetetför det4.9 grundNy
socialainom den dimensionens område kommafortsatta samarbetetVad kan det

medlemsländerna lösaplattform förinnebära EG betraktas attatt som enav
inte betraktas kani dagproblem. Frågor som gemensammasomgemensamma
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det framtida samarbeteti framtiden bli det. i det följandeDet sägs omsom
förutsättningar och de frågoremellertid från dagensmåste utgå ärsom nu

aktuella i diskussionen inom EG.
intensifieratssociala området harEG:s samarbete arbetsmarknads- och detpå

ökade ekonomiska integrationenunder med anledning denår genomavsenare
ekonomisk politiskförutsätta fortsatt ochEG:s inre marknad. Man kan att en

dimensionen ocksåinnebära rörande den socialaintegration skulle samarbetetatt
ytterligareskulle fortsätta och fördjupas.

emellertid hur det arbetet kommerDet svart bedömaär attatt gemensamma
harStorbritannien sig utanför delar samarbetet. Dettapåverkas ställtatt avav

Storbritannien deltar i samarbetetdet sociala protokollet. de fallskett Igenom
beviljats i rådetsland kunna skaffa sig särskilda lättnader, någottycks detta som

direktivet minimiålder.preliminära beslut det kommandeom om
tillkommit Maastricht-grund för det framtida samarbetet harEn genomny

i kraft den november 1993fördraget och dess sociala protokoll. trädde 1Det
förutsättningarna påverkar samarbeteterfarenheter hur deoch några av nya

finns alltså inte.ännu

folkhälsoområdetEG:s befogenheter

formell grund för samarbete inom folk-Genom Maastrichtfördraget införs en
hög hälso-Enligt artikel 129 skall gemenskapen bidra tillhälsoområdet. att en

medlemsstaterna och vidskyddsnivå främja samarbetet mellanuppnås attgenom
inriktas förebygga sjuk-insatser. EG:s insatser skallbehov stödja deras att

narkotikamissbruket,särskilt folksjukdomarna, inklusivedomar, de stora genom
överföring hälsoupplysning ochfrämja forskning deras orsaker och samtatt om

hälsoundervisning.
inbördes samordna sin politik ochnämnda områden skall medlemsstaternaPå

initiativ främja samord-Kommissionen skall olika sådansina insatser. engenom
harmoniseringinte skall omfattaning. uttryckligen åtgärdernaDet sägs att en

författningar. Ministerrådet beslutarmedlemsstaternas lagstiftning och andraav
kvalificerad majoritet.rekommendationer, och det medgörsom

med länder utanför gemenskapenunderstryker vikten samarbeteFördraget av
organisationer hälsoområdet.och med internationella

HIVaids,förekommit i kringRedan tidigare har samarbeteett cancerprogram
regering-bilaga 4. Utvecklingenoch i viss narkotika se gårmånäven mot att

fördra-vikt, och med den grunden itillmäter hälsofrågorna allt större nyaarna
viktigtsig samarbetet successivt byggs Detkan ärvänta attut.get attman

förebyggandedet gällerEG inte givits beslutskompetensnågon närattnotera
finansiering principerorganisering och och andrainsatser eller vårdens som

frågor beslutas deför vården, det gäller aborter. Detgäller ärnärt.ex. som av
enskilda länderna.
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sociala protokolletDet

Maastrichtfördraget alternativ för samarbetet rörande arbetsmarknads-tvåanger
sociala frågor. första Romfördragets kapitel arbetsmarknads-och Det är om
sociala frågor kompletterat enhetsakten kvarstår i huvudsakoch medsom

oförändrat. Det andra alternativet det sociala protokollet.är
förhandlingarna inför Maastrichtfördraget flestaVid ville de medlemsländerna

slötvidare i samarbetet. På grund Storbritanniens motstånd de elva övrigagå av
överenskommelse där förbinder sig fortsätta arbetetmedlemsländerna de atten

unionsfördragetmed genomföra den sociala stadgan. särskilt till fogatI ettatt
vidareprotokoll medger Storbritannien de övriga medlemsstaterna får igåatt

arbetet det sociala området och därvid använda EG:s insti-det gemensamma
Appendix 4:2. den fortsatta framställningen benämns såvältutioner I överens-

kommelsen protokollet det sociala protokollet.som
sociala ställninghar osäkerhet det protokollets och värdet denDet rått om av

lagstiftning sociala grund eftersom Stor-beslutas med det protokolletsom som
britannien inte deltar. sociala protokollet betraktas emellertid EG:sDet av
institutioner integrerad del Fördraget och underkastad EG-rätten.ärsom en av

tvisterinnebär bl.a. EG-domstolen har och skyldigheträtt avgöraDet att att om
enligt sociala EG-kommissionentolkningen beslut fattats det protokolletsomav

1993h.
sociala protokollet inleds med artikel målet för de elvaDet atten som anger

främja sysselsättning, förbättra levnads- och arbets-medverkande ärstaterna att
social trygghet, dialog mellan arbetsmarknadens utvecklingvillkor, parter, av

varaktig hög sysselsättning undvika socialmänskliga i syfte nå ochattresurser
utslagning. skall ske med åtgärder enligt nationell praxis, särskiltDetta på

med hänsyn till upprätthålla kon-avtalsreglerade områden, och behovet attav
protokolletkurrenskraften i gemenskapens ekonomi. det sociala redovisasl

sociala i Romfördraget.sålunda långtgående ambitioner änmer
direktiv arbetsmiljö,kvalificerad majoritet kan de elva beslutaMed omom

information till fackliga företrädare företa-arbetsvillkor, och samråd med
utanförjämställdhet åtgärder för arbetsmarknaden.stårsamtget, personer som

fatta socialförsäkringarenhällighet kan vidare de elva länderna beslutMed om
övrigt socialt skydd för arbetstagarna, skydd för arbetstagare anställ-och när

ningsförhållandet upphör, anställningsvillkor för medborgaremedbestämmande,
utanför EG till sysselsättningsskapandefrån länder finansiellt stödsamt om

åtgärder.
sociala protokollet lagstiftningen skall utformas minimi-Det attanger som

införa långtgåendedirektiv. En medlemsstat kan hinder behålla ellerutan mer
bestämmelser. Vidare kan medlemsstat överlåta arbetsmarknadens parteren

direktiven kollektivavtal.deras begäran införapåatt gemensamma genom
EG-nivå.finns bestämmelser vad inte får besluta påDet omsom anger man

strejk-gäller löner, föreningsrätt och lockouträtt.De samt
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beslut EG-nivåprotokollet möjlighet för påsociala öppnarDet typ aven ny
lagstiftning förslag arbets-alternativ till ursprungligen på gemensamt avsom -

fackliga organisationersociala dialogen: avtal mellanmarknadens i denparter
sina förslagarbetsgivare. kommissionen skall utarbeta måsteoch När parterna

sig träffafår de nio månaderkonsulteras, och de så begär, på över-att enom
upphöjas till lag rådet ellerkan sedan antingenenskommelse. Denna ge-av

kollektivavtal i de enskilda länderna.nomföras som
sociala rättig-sina beslutsregler innebärsociala protokollet medDet attnya

vill.genomdrivas EG-nivå medlemsländerna såheter kan på omnu

subsidiaritetsprincipMaastrichtfördragets

Samtidigt utveckladesMaastrichtfördraget.utökadesEG:s kompetens genom
riktlinjer förinnefattar grundläggandesubsidiaritetsprincipenytterligare som

beslutsnivå i EG-samarbetet. Utgångs-för fastställaEG:s behörighet och att
finns tidigaremedlemsstatsnivå. Principenbeslut skall fattaspunkten påär att

finnspå miljöområdet.Romfördraget enhetsakten Detinskriven i nugenom
och behörighetprinciper, hur beslutskompetenssammanhängandetre som anger

sinenligt vilken EG skallförsta legalitetsprincipen, utövaskall Den ärutövas.
har tilldelats ochför behörighet gemenskapenverksamhet inom den somramen

subsidiaritets-fördraget. andramål har uppställts för den Den ärde genomsom
denbehörig skalldär gemenskapen inteprincipen. de områden ärPå ensam

i till-planerade åtgärden intei målen för denendast och den månagera om
det därförenskilda medlemsstater, ochutsträckning kanräcklig uppnås omav

tredjeGemenskapen.bättre kan genomföras Denkan den på sättettatt avanses
gemenskapen inte skallproportionalitetsprincipen, enligt vilkenprincipen är

nödvändigt för devad uppnåvidta åtgärd gårnågon utöver är attsomsom
målen.uppsatta

förhållande till medlemsstaten. Detstödjande roll i ärGemenskapen har en
decentralise-medsubsidiaritetsprincipen inte liktydigviktigt ärattatt notera en

fastställa vilkenvid prövning påbeslutsfattandet. väsentligaring Det är attenav
subsidiaritetsprincipenenligtfattas. prövningnivå beslut i viss fråga bäst Enen
gemenskapsnivå.fråga bör beslutastill rådet finner påkan leda attatt en

för förändring-subsidiaritetsprincipofta EG:sSverige användsI argumentsom
EG eftersomirrelevant i debattensvenska samhället. Detinternt i det är omar

mellan gemenskapenför beskriva förhållandetanvänder principen enbartEG att
medlemsländerna.och

hänvisas till betänkan-subsidiaritetsprincipendiskussionFör närmareen om
subsidiaritet.EG-konsekvensutredningarna:fråndet
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4.10 socialtEtt handlingsprogramnytt

Arbetet med handlingsprogram för arbetsmarknads- och sociala frågorett nytt
har inom kommissionen och skall hösten 1994. diskus-Ettstartat presenteras
sionsunderlag, s.k. grönbok, presenterades i november 1993. Den byggeren
bl.a. synpunkter lämnats medlemsländer intresseradeoch parter.som av
Även de svenska arbetsmarknads- och socialdepartementen har lämnat syn-
punkter, liksom de svenska arbetsgivar- och fackliga organisationerna via sina
europeiska centralorganisationer. Diskussionsunderlaget har sänts påut en
omfattande remiss, till EFTA-länderna, för få iäven bred diskussiongångatt en

framtidadet arbetsmarknads- och socialpolitiska samarbetet inom EG.om
Grönboken ställer huvudfrågor: vilkentvå samhälle önskar vi i Europasorts

och vilka åtgärder krävs det europeiskapå planet för skapa det önskadeatt
samhället diskuterarDen det framtida samarbetet rörande sysselsättning,
utbildning, jämställdhet, social utslagning, folkhälsa och rad andra frågoren
med anknytning till den sociala dimensionen. Frågan välfärdsstatens framti-om

behandlas.da roll Tonvikten läggs genomgående åtgärder förebyggandepå av
och aktiv integration människor arbetsmarknaden och i samhälletart av

stället för ekonomiskti stöd.
Grönboken berör också samarbetet förbättringar villkoren för människorom av

med funktionshinder. Den ställer frågan inom EG bör använda sigom man av
lagstiftning for påverka dessa villkor. frågaEn ställsattgemensam arman om

organisationerhur kan i samarbetet rörande funktionshindradesmer engageras
villkor.

4.11 Aktuella sakområden

Troligtvis kommer EG:s verksamhet särskilt dess lagstiftning inom den- -
sociala dimensionen i framtiden i förstaäven hand arbetstagare ochröraatt

eftersomderas skydd, den ekonomiska integrationen i fortsättningenäven utgör
ikärnan samarbetet. regleringEn arbetslivet EG-nivå särskiltpå viktig forärav

människor med ställning arbetsmarknaden.påutsatten
viktigaste frågan förDen EU-länderna och EG-kommissionen inför framtiden

hur ska lyckas bekämpa ochden höga ökande arbetslösheten.är man
Arbetslösheten i EU-länderna har varit hög ända sedan oljekrisen 1973.år

Andelen arbetslösa har varierat från land till land, och inom olika delaräven av
länderna. Under andra hälften 1980-talet minskade arbetslösheten tillnågotav

i8 % genomsnitt. Omkring nio miljoner arbetstillfällen tillkom. Arbets-ca nya
lösheten har stigit till 11 % 1993, vilket miljonerår 17 människor.motsvararca
EG-kommissionen räknar med andelen arbetslösa kommer stiga till 12 %att att

1994. Det problemet långtidsarbetslöshetenår mer år,största är än ett som
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förtdetta medutslagningsocialaoch denarbetslösa,hälften alladrabbat somav
utvecklade delarnamindresärskilt i desvårLångtidsarbetsarbetslösheten ärsig.

ligger underarbetslöshetPortugalfrånbortsettgemenskapen, genom-varsav
snittet.

totalt antal1985 1991. Procentochmedlemsländer åri EG:sLángtidsarbetslösa av
arbetslösa

1985 I 1991

iá
e

1993bEG-kommissioneninKälla: Employment Europe,

blivit deharutslagningenden socialaocharbetslöshetKampen avmot en
ministerrådet.ifrågornaviktigaste

medlemslän-förhandlingsplanregeringschefer1992 EG:sIdecember antog en
be-tillväxt ochekonomisksamordnat främjagemenskapen förochderna att

sikt delskorthuvudsak insatser påinnefattar iPlanenarbetslösheten.kämpa -
initiativ.nationellasamordningEG-nivå, delsåtgärder på av

strategi påvitbokhandlingsprogram1993decemberI antogs ett om enen --
Handlingspro-konkurrenskraft sysselsättning.ochsikt för tillväxt,medellång

olikanationella insatserochomfattande och rörär avgrammet gemensamma
flexibi-främjaråtgärdervidtabl.a.rekommenderasMedlemsländernaslag. som

arbetsorganisatoriska ochutbildningssatsningar,arbetslivet,litet i pro-t.ex.
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arbetsmarknadsreglering-duktivitetshöjande åtgärder uppluckring vissasamt av
sydeuropeiskaframför allt i länder.någraar,

förBETA-länderna handlingsprogrammetsamarbete mellan EU- ochEtt om
vuxit fram 1993 och kommertillväxt och sysselsättning har sedan våren att

fortsätta.
ekonomiska ochhöga arbetslösheten har lett till diskussion denDen omen

arbetslösheten minskasunionen. Diskussionen har måstegått påmonetära ut att
unionen kan genomföras, eftersom hög arbetslöshetkraftigt innan den monetära

statsfinanserna. i sin oförenligt med de kravmedför höga underskott i Det ärtur
unionen ställer.den monetärasom

samarbete åtgärderarbetslösheten sig uttryck iInsatserna mottar ettmot om
förankra sin i med-sociala utslagningen. EG-kommissionen försökerden nu syn

utbildning,nämligen aktiva åtgärder, i formlemsländerna, det krävs t.ex.att av
präglatintegrera de arbetslösa arbetsmarknadenDetför är synsättettatt som

arbetsmarknadspolitiska åtgärderna i Sverige under lång tid.de
ytterli-folkhälsoområdet utvecklasockså samarbetet inomTroligen kommer att

tänkas kommabehandlas strategiskt och samlat. Det kanoch även attmergare
utslagning. diskussion samarbetetdel i kampen En pågåringå mot omsom en

i stället skallkring olika eller detskall fortsätta rörat.ex. cancer, omprogram,
utifrån sina nationellamål, varje land sökersig nå egnaom gemensamma som

infor-kan dra fördel samarbete medförutsättningar. Medlemsländerna ettav
narkoti-samordning åtgärder, det gällermation, kunskapsutbyte och närt.ex.av

kamissbruk.
93C 17401resolution hur arbetet bör läggashar antagitRådet uppen om

resolutionen skalldiskuteras. Enligtförslag till handlingsprogramoch ett sam-
skall haartikel ha mål invånarna i gemenskapenunder 129arbetet ettattsom

Erfaren-ökad livslängd och livskvalitet.hälsoskydd leder tilllångtgående som
nätverk med i olikablir viktig samarbetsmetod, ochhetsutbyte experteren

metod kommer användasbyggas ärländer kommer En attatt somupp. annan
Hälsoaspekter skallinom ansvariga i medlemsländerna.personalutbyte organav

EG-samarbetet.beaktas i alla delarockså av
framtiden,bli aktuella ifrågor rörande familjepolitik kan kommaVissa att

jämställdhet mellantill den fria rörligheten eller tillsärskilt de kan kopplasom
anhörigomsorg, faderns roll ochgäller barn- ochkvinnor och Detmän. t.ex.

i åldersgrupper-snabbt växande antalet de högstademografiska frågor detsom
EG-kommissionen årligEnligt Maastrichtavtalet skall rapport omavge enna.

demografiska utvecklingen.den
årligademografin skall belysas iområdet ochUtvecklingen det sociala

underlag förmedlemsländerna bättredet kommerPå sättet attrapporter. egna
föråtgärder och samordning gemensamma.av

grund förEG fått legalmed det sociala protokollet har ocksåI och atten
skulle elva länderna kunnasocial Med enhällighet delagstifta trygghet.om
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dock ingentingminimidirektiv området. Det finnsinföra somgemensamma
harmonisera olikautnyttjas tilldenna möjlighet kommertyder på attattatt

de nationellasocial servicevälfärdssystem eller sättersätt systemenett som
de i varjehur väl förankradeomöjligt med tanke ärspel. Det skulle varaur

respek-Maastrichtfördraget betonarhistoria och traditioner, särskiltlands som
frågor kommertroliga insatserna i dessanationell praxis.för Det är attattten

mal.kringsamordning eller samarbetesigröra annat gemensammaavom
dis-union harsiktet ekonomisk ochbakgrund på monetärMot en nyav en

s.k. social deval-tagit fart, nämligenrisken för social dumpingkussion omom
för lösaomöjligt justera växelkurservalutaunion blir detvering. I attatten

socialför-miniminiváer förharmoniseringkostnadsproblem. debattenI anges av
ska följamedlemsländernamöjligt skydd för förhindrasäkringar att attettsom

socialförsäkringarna.nedskärningar iinitiativ tillefter varandra landett tarom

dimensionen isociala4.12 Den ett

kvinnoperspektiv
Europa den socialai Svenska kvinnorProfessor diskuterarInga Persson möter

olikafrågor frånbelyser hithörandedimensionen i kvinnoperspektiv. Hon treett
utgångspunkter.

integrationen.ekonomiskahandelsliberaliseringen och denförstaDet rör
dumpingsocialRomfördraget finner Inga PerssonUtifrån artikel 119 i att

arbetsmarknadsdiskriminering kvinnor idirekt eller indirektbaserad på av
dentill syftena medlagstiftning. Ser dessutomprincip förbjuden i EG:sär man

innebärtolkningintegrationen kan eventuellt starkarefördjupade göras, somen
underlag för fortlöpandevinster skall skapaintegrationsprocessen och dessatt en

inklusivesammanhållning i Europa,social förbättring ochekonomisk och en
sociala villkor.ekonomiska och Förfortsatt utjämning kvinnors och mäns attav

speciella insatser ochförverkligas kommer det krävasdessa intentioner skall att
gäller med all sannolikhet ocksåkvinnor och dettaåtgärdsprogram inriktade mot

för Sveriges del.
arbetslivet förharmonisering regler förutgångspunktenandraDen är attav

ställningkvinnor harsocial dumping.undvika Persson att en svagaremenar
kvinnor fortfarande har huvudansvaretarbetsgivaren eftersomän mängentemot

till geografisk ocharbetsmarknadsalternativ och möjligheterför familjen. Deras
skulle kunna utnyttjasbegränsade vilketyrkesmässig rörlighet än mäns,är mer

och tillfälligadeltids-arbetsgivare. Kvinnorna innehar också merparten avav
detjämförelsevis viktigare för kvinnorTroligen det därföranställningar. är att

rättigheter för de anställda.arbetsmarknaden skydd ochfinns regler på som ger
kvinnoperspektiv sig specielltiangivna skäl detAv Persson teratt ettmenar
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EU-ländernasframväxande europeiska modellen baseras pådenviktigt attatt
investeringar i höginriktad påkonkurrenskraft bygger på strategi ären som

och intehos arbetskraften påflexibilitet och innovationsförmågaproduktivitet,
och medför arbetstagarnaarbetsmarknad rättigheterskydd ochskapa utanatt en

helastrategin omfattarviktigtframhåller också det ärlåga löner. Persson attatt
arbetskraften.

regleringarnaformerna för påutgångspunkten for analysen gällertredjeDen
lagstiftning ellerde skallberörda områdena, dvs.de göras genomgenomom

representationkvinnorsStatsvetenskapliga forskningen tyder påavtal. Den att
fackligainom deinom politikentenderar änoch inflytande störreatt vara

for kvinnor denjämförelsevis viktigareDärförorganisationerna. detär att
fårarbetsmarknadensinte helt överlämnassociala dimensionen utanparter

politiska kanalen.beslutsfattande via dentillräckliga inslag av
rättigheterindividernasdimension hittills berörthar EG:s socialaVidare mest

utifrån den ekonomiskai egenskap arbetstagare. Detsociala villkor äroch av
socialförsäkringarnasFamiljepolitik,EG har sin kompetens.inriktningen som

förblir nationelljämställdhetsaspektenfrånutformning bortsett etc. an-en
förmöjligenMaastrichtavtalet kan något störregelägenhet. utrymme gemen-ge

sociala området.politik detpåsam
kvinnoperspektiv.begränsning tveeggaddennaEnligt kanPersson ettvara ur

Å skandinaviska kvinnorframför förkännas alltsidan kan det atttryggtena
Å det kommanationella nivån. andra sidan kandenfrågor ligger kvardessa

lyftai effektivt kunnakvinnornahinder för Europafungera attettatt uppsom
möjligheternamedviktiga frågor och harspeciellt görademför attattsom

familjeansvar.yrkesarbete ochkombinera

samarbetetSverigepåverkas4.13 Hur av

områdedimensionenssocialainom den

Avgränsning

Sverige frånpåverkandimensionens påavsnittet diskuteras den socialadet härI
jämställdhet, villko-sakfrågorna,särskildasynpunkter, medan deallmänna t.ex.

kapitel.funktionshindrade, diskuteras iför resp.ren

EES-avtalet

den socialavikten utvecklaframhållerEES-avtalets ingressI attparterna av
Vid den vidarekvinnor ochlikabehandlingdimensionen, däri inbegripet män.av

säkerhetskyddsnivå vad gäller hälsa,högregler skall hautvecklingen man enav
ekonomiskt ochvilja säkerställauttalasmiljö mål. I avtaletoch attensom
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socialt framåtskridande främja förutsättningarna för full sysselsättning,och en
högre levnadsstandard och förbättrade arbetsvillkor.

i EES-avtalets del ochMer specifikt berörs den sociala dimensionen V VI.
31.Ytterligare bestämmelser samarbetet detta område finns i protokollpåom

särskild XVIII återfinns EG-bestämmelser ingår i avtalet,I bilaga allaen som
dvs. alla direktiv och förordningar EG har antagit arbetsmarknads- ochpåsom
det sociala området juli 1991.t.o.m

artikel 66 förklarar sig de avtalsslutande behovetI attparterna omvara ense
främja förbättring arbetstagarnas arbetsvillkor och levnadsstandard.en av

Artikel 67. I Romfördragets artikel 1 18a. De avtalsslutandemotsvarar parterna
förbinder sig särskilt efter främja förbättringar arbetstagaressträvaatt att av

tillhälsa och säkerhet, främst i fråga arbetsmiljön. För medverkaatt attom
genomförasmålet skall minimikrav tillämpas, skall stegvis. Hänsynuppnås, som

ochskall till rådande förhållanden och tekniska bestämmelser hostas en avvar
inte hindra avtalsslutandede avtalsslutande Minimikraven skall någonparterna.

förfrån bibehålla eller införa långtgående bestämmelser värnaattpart att mera
arbetsvillkor förenliga med avtalet.ärom som

genomföra de åtgärderNär det gäller arbetsrätt skall de avtalsslutande parterna
krävs för säkerställa fungerar väl artikel 68.avtaletatt attsom

för och för likaEnligt artikel 69 skall principen för lika lön kvinnor män
iarbete säkerställas och upprätthållas. Ordalydelsen densamma Rom-är som

fördragets artikel 119.
främjaArtikel slutligen stadgar de avtalsslutande skall den71 att parterna

sociala dialogen nivå arbetsmarknadenspå europeisk mellan parter.
bestämmelser socialfond och övriga strukturfonder ingår inteDe EG:srörsom

i EES-avtalet. mening och det socialaFolkhälsosamarbetet i vidarenågon
vilken EFTA-protokollet ingår inte heller. finns ingen automatik medDet

bestäms frånländerna kan delta i samarbetet i övrigt, sådant samarbeteutan ett
EFTA-länder knytasfall till fall. Experter från Sverige och övriga kommer att

till specialområden.EG-kommissionen för arbetet olikapå
samband med undertecknandet EES-avtalet EFTA-staternasI rege-av avgav

ringar förklaring uppfattningen utvidgat ekono-där de sig delasäger att etten
sociala dimension,miskt samarbete åtföljas framsteg i integrationensmåste av

arbetsmarknadens EFTA-vilka i fullt samarbete medmåste uppnås parter.
socialaländerna förklarade aktivt vill bidra till utvecklingen dendeatt av

i dettadimensionen i EES. sade sig medvetna viktenDe attav samman-vara om
för i EES ochhang grundläggande sociala rättigheter arbetstagare helagarantera

rättigheter läggs fast i dende stöder de principer och grundläggandeatt som
till subsidiaritetsprincipen och konstaterarsociala stadgan. Slutligen hänvisar de

praxis vidhänsyn till mångfalden nationellvederbörlig måsteatt tas genom-av
roll spelasförandet sådana rättigheter, i synnerhet vad gäller den avsomav

arbetsmarknadens och kollektivavtal.parter
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harEFTA-länder de dettadet för Sverige och övriga på sättVad innebär då att
Stadganstadgan inte bindande.anslutit till EG:s sociala stadga Formelltsig är

troligen inte innebärabindande någrahållen och skulle denallmäntär om vore
Åtagandet föruttryckförändringar i Sverige. kankrav på ettsom en am-ses

ligger i den socialapådrivande i de frågorbidra aktivt ochbition att somvara
EG:s grönbokbidraget tillexempel detta det svenskadimensionen. Ett på är

i kraft.innan EES-avtalet haderedan trätt
sig Sverige införa EG:s lag-EES-samarbetetRedan inom för åtar attramen

frågor.och socialastiftning arbetsmarknadrörsom
inte särskiltantalet EG-reglertidigare har redovisats ännuSom är stort utom

särskiltbli fler i framtiden,emellertid tänkasarbetsmiljöområdet. De kanpå
omfattas intesociala protokolletminimidirektiv gäller arbetslivet. Det ännusom

eftersom Storbritan-vissa problemunder EES. Formellt uppstårsamarbetetav
EES.sociala protokollet ingår i Detunder detinte deltar i samarbetetnien men

intresse EFTA-ländernasannolikt i övriga EU-länders gördockligger att samma
kanoch sociala området. Detsjälva det arbetsmarknads-åtaganden de påsom

rörandesikt finner lösningi EES-avtalet påinte uteslutasdärför att parterna en
Arbetsmarknadensleda till.direktiv det kansociala protokollet och dedet som

sitt medlemskapmedverkanderasomfattas de delar rörparter genomav som
centralorganisationerna.europeiskadei

protokollets reglersubsidiaritet och det socialaDiskussionen att taomom
EG-lagstiftninginnebär troligen framtidensförhållandentill nationellahänsyn att
fallet.detaljregleringar vadinnehålla färre än ärkommer att som nu

föra sin politikEU-medlem,både i EES och nästanSverige kan, egensom
anknytning. enda Sverige inte kanformell Det göra ärpå sätt utansomsamma

under EG:s miniminivåer.nivåer liggerbeslutaatt somom
Samtidigtregler EG har.fall och väl deSverige uppfyller i de flesta gott som

följer andra principerminimireglerdet arbetsrättsliga områdetEGhar på som
sikt.påverka utvecklingen på Detoch därigenom kan kommasvenskadeän att

tycks påställning, dock vägkollektivavtalensgäller bl.a. på som nu varasynen
se bilaga 8.förändrasatt

for-deEG:s miniminivåernaturligtvis diskuteras inte ävenkanDet omom -
för de politiska beslutenbli riktmärkeöverskridas skulle kunnakanmellt ett-

harför länder,finnsandra länder framöver. DetSverige ochi att somoroen
tillmed tiden skall sänka demför EG,regler arbetstagarnaförmånligare än

miniminivå.EG:s
Romfördraget. Medlems-bakgrundemellertid reglernamåsteMan mot avse

levnadsstandardoch förbättradfrämja förbättrade arbetsvillkorskallstaterna en
harmonise-giltiga deskall förbliarbetskraften. bestämmelser ävenBättreför om

förbättringar,sig främjaförbindernivå. Medlemsstaternalägre attenras
hindra medlemsstatskall intearbetsmiljön. direktivDefrämst antas ensomav

EGbestämmelser. harInombibehålla eller införa långtgåendefrån att mer
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princip innebär har högre nivåer, inte fårformulerats länder,att somen som
till miniminivån s.k. stand still-klausul. ökande tendenssänka dem Det är en

föra in sådana regler i direktivtexterna. överenskommelsen mellan de elvaIatt
fogad till Maastrichtavtalets sociala protokoll denna principländerna är ärsom

fastslagen från början.
Hela innebörden EG-rätten och samarbetet medlemsländerna skallär attav

efter förbättringar. inte trovärdiga de försöker försämraLändernasträva är om
inte EGsina regler under åberopande EG:s bestämmelser. Självfallet kanav

förmånligaeller EES förhindra försämringar andra skäl i länder har merav som
försärnringar.regler EG. I de fallen EG för dessaän sätter gränser
alternativet detminiminivåerna ställasDe måste övermot attgemensamma

fallinte finns nedåt. skulle i så ihuvud några Detgränsertaget gemensamma
Ävensocial dumping. i internationellahögre grad bereda plats for andraännu

miniminivåer se 3.instrument bilagasätts
för Sverige driva politik området för social välfärdMöjligheten påatt en egen

jämställdhet syftar till förbättra skyddet för anställda eller tilloch attattsom
inteämställdhet eller funktionshindrade människors möjligheter påverkasfrämj

EU-medlemskap.EES ellerav
område skulle upphov till problem. gällerfinns kunna DetDet ett som ge

till skyddfria rörlighet och de produktreglerfrågan sättsvarornas som uppom
majoriteten säker-for hälsa och säkerhet. vissa fall har EU-länderI ett annatav

utformningenSverige övriga nordiska länder det gällerhetstänkande ochän när
detta område. andra fall finns det risk för arbetsmiljöintressenregler på I attav

för och säker-kolliderar med funktionshindrades intressen. Medan skydd hälsa
funktionshinder.i fördragen motsvarande inte aspekterhet inskrivna gäller påär

artikelinnehåller motsvarighet till RomfordragetsEES-avtalet ingen exakt
säkerhet,100a.4, enligt vilken medlemsstat kan ställa högre krav på omen

EES-kan bevisa det inte sig dolda handelshinder. Däremotröratt german om
artikel 102, skulle detavtalet möjlighet till för EFTA-ländernavetorätt men
negativa effekter för EFTA-långt den i verket, uppstår mycketgå så sättsatt

Möjligheten kaneftersom avtalet provisoriskt suspenderas i den delen.länderna
i detinte användas i nödfall och får betraktasväntas ytterstautom somnog

teoretisk.närmaste
sociala dimensionen andradominerande arbeta inom denDet på ärsättet att

social- och välfärdspolitiksamarbeten lagstiftning. Någonäntyper gemensamav
det gäller formulerafinns inte och inte utvecklas än närväntas att gemen-mer

hållna mål.allmäntsamma
påverkan sociala dimensionen sker indirekt, främst i de delarviktig denEn av

arbetslivet. Sverige medreglerar När de länder konkurrerarsom gemen-som
ochminimiregler, minskar arbetsvillkoren i Sverigedet påsättersamt pressen

för socialomfattande skydd for arbetstagarna. Riskenandra länder har ettsom
dumping minskar.



dimension 83socialaEG:s

samarbetsmöjlig-samråds- ochSverige deför EES kanInom genomramen
initiativ tillutvecklingen ochavtalet påverka ävenfinnsheter tagenomsom

bidra medmöjlighetfår Sverigeolika frågor. Troligenbehandling att ex-av
institutioner. mycketkommittér och Huri vissaEG-kommissionen ochiperter

fattar beslutenoch det EGfrån fall till fall,delta bestäms ärSverige kan som
detta.om

deltagande iEES-avtalet endastinnebärfolkhälsosamarbetetdet gällerNär
och utveckling. Däremotinriktningdelta i beslutmöjlighet attutan omprogram

för samarbetet,antagits inomproduktdirektivSverigeomfattas ramensomav
rörande tobak.t.ex.

EU-medlemskap

Sveriges deltagandemedlemskap gällerEES ochskillnaden mellanDen största
inriktning och policyallmäni fråga framtidaframför alltbeslutsprocessen,i om

projekt.inriktning direktiv ochsamt av nya
inom för detfullt i samarbetetSverige deltarskillnadEn är utatt ramenannan

folkhälsoområdet.protokollet och påsociala
och övrigasociala fondenSverige deltar i denskillnadYtterligare är atten

eventuellt kan kommabelopptroligt deintestrukturfonder. Det är att som
förhand avseddai förstabetydande; fondernatillgodo särskilt ärSverige är

alla länder får del dem. Det ärfattigare delar,gemenskapens även somavom
och medverkapåverkafrämst möjligheternasammanhangi detta ärintressant att

samarbetet.i

EESUtanför och EU

Formellt kanminimikrav.bundet EG:sSverige inteUtanför EES och EU är av
område.dettalagstiftning helstinföra vilkenSverige som

föränd-politiker fritt beslutasvenskaockså detinnebär stårDet attatt om
EG:sunderreglerna kommerinnebärsvensk lagstiftningringar attsomav

åtaganden.internationellaandralänge de inte bryterminiminivåer, så mot
Övervaknings- långtgåendeinte alls likaoch klagomålsprocedurerna är som

sanktionsmöjligheter bilaga 3.helleroch det finns inte någraEG,inom
politiskaintegration med kan desvensk EUalternativen föri de övrigaLiksom

blir detpraktikenEG:s regler. Ibetydligt högre kravockså ställa änbesluten
frånavviker för mycketgenomföra åtgärdermycket svårttroligen att som

konkur-företagenspåverkarde negativtde denomvärldens är attartenavom
sannolikt fall på sätt,i så kompenserasrenskraft. Företagen måste t.ex.annat

ellerför kostnadernaeller andra företagen stårarbetstagarna änattgenom
kostnaderna.andra fördelar utjämnarföretagenatt ges somgenom

delta imöjligheterSverige givetvis någraEES och EU har inteUtanför att
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utformningen socialaden dimensionen. Genom bilaterala avtal skulleav samar-
beten på enskilda områden kunna blitänkas etablerade. exempel skulleEtt
kunna den informationsutbyte hittills förekommit arbetsmil-pátypvara av som
jöomrádet.
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Appendix 4:1

stadgagemenskapensEuropeiska om

förrättighetersocialagrundläggande
arbetstagare

GEMENSKAPER-EUROPEISKAREGERINGSCHEFERNA IOCHSTATS-
MÖTE STRASBOURG DENSITT IHAR VIDMEDLEMSSTATERNAS

FÖLJANDE ANTAGIT EN1989 BEAKTANDE AVMEDDECEMBER9
UTGÖRÖRKLARIN STADGAGEMENSKAPENSEUROPEISKAG SOMF

FÖRRÄTTIGHETERGRUNDLÄGGANDE ARBETSTAGA-SOCIALAOM

medlemsstaternaRomfördraget harii artikel 117 attvillkoren enatsEnligt om
harmo-förbättras såbehöverför arbetstagarearbetsvillkorenlevnads- och att en

bibe-förbättringarnauppnåddasamtidigt demöjliggörsdessanisering somav
hålls.

iEuropeiska rådets Hannovervid mötenöverensstämmelse med slutsatsernaI
sambandii Madridvid sittEuropeiska rådet möteRhodos ansågoch på att man

läggamarknaden skapas måsteEuropeiskadenmed sammaatt gemensamma
därför dessaoch måsteaspekternaekonomiskade sociala devid såvälvikt som

välutvecklas på avvägt sätt.ett
1989september1989, den 1415resolutioner denEuropaparlamentets marsav

yttrandekommitténssocialaEkonomiska och1989november ochden 22och
beaktats.februari har22denav

effektiva medletmarknaden detärFörverkligandet den mestgemensammaav
gemenskapen;välmåga inommöjligahögstaoch säkerställaskapa arbetenatt

förverkligandetprioritet vidhögstaarbetstillfällen måsteskapandet gesav nya
framtidenigemenskapen måstemarknaden; anta utma-den gemensammaav

regionalatillsärskilt med hänsynkonkurrenskraft,ekonomiski fråganingen om
obalanser.

medlemsstater.regeringscheferna i elvaantagits ellerharTexten stats-av
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samförstånd mellan arbetsmarknadens bidrar till stärka företagensparter att
konkurrenskraft, ekonomin helhet tilloch skapa arbetstillfällen; iattsom nya
detta avseende det viktig förutsättningmycket for säkerställa be-är atten en

ekonomiskstående utveckling.
Förverkligandet den marknaden främjamåste såväl tillnärm-av gemensamma

ning förbättringar i levnads- och arbetsvillkor ekonomisk och socialav som
sammanhållning inom Europeiska samtidigtgemenskapen snedvridningsom en

konkurrensen undviks.av
Förverkligandet den marknaden måste innebära förbättringarav gemensamma

på det sociala området för arbetstagare inom Europeiska gemenskapen, särskilt
i fråga fri rörlighet, levnads- och arbetsvillkor, hälsa och säkerhet i arbetet,om
socialt skydd, utbildning och yrkespraktik.

säkerställa jämlikhetFör det viktigt bekämpa varje form diskrimi-äratt att av
nering, inklusive diskriminering grundar sig hudfärg, åsikterpå kön,som ras,
och i anda solidaritet socialbekämpa utslagning.tro samt att en av

Medlemsstaterna bör arbetstagare från icke-medlemsstater ochgarantera att
deras familjemedlemmar, vilka lagligen uppehåller sig i Europeiskaen av
gemenskapens medlemsstater, vad levnads- och arbetsvillkor behandlasavser

liknandepå de arbetstagare medborgare i ifråga.sätt medlemsstatenärsom som
Inspiration bör hämtas från Internationella arbetsorganisationens konventioner

och från den sociala stadga antagits Europarådet.som av
Fördraget, ändrats Europeiska enhetsakten, innehåller bestämmel-som genom

fastställer gemenskapens befogenheter bland i fråga fri rörlig-annatser som om
het för arbetstagare artiklarna 48-51, etableringsrätten artiklarna 52-58,
det sociala området enligt de villkor i artiklarna 117-122, särskiltsom anges -
vad förbättring hälsa och säkerhet i arbetsmiljön artikel 118a,avser av en
utveckling dialogen mellan arbetsgivare och arbetstagare europeiskpå nivåav
artikel 118b, lika lön för kvinnor foroch lika arbete artikel 119män -
allmänna principer för genomföra politik i fråga yrkesut-att en gemensam om
bildning artikel 128, ekonomisk och social sammanhållning artikel 130a-
130e, och allmänt, tillnärmning lagstiftningen artiklarna 100, 100a,mer en av
och 235; genomförandet stadgan inte innebära utvidgningmåsteav en av
gemenskapens befogenheter så de definieras i fördragen.som

Målet med den nuvarande stadgan sidan befästa framstegå deär attena som
gjorts inom socialadet området, med hjälp medlemsstaterna, arbetsmarkna-av
dens och gemenskapen.parter

Å andra sidan målet stadgan högtidligt förklaramed genomförandetär att att
Europeiska enhetsakten ske full hänsyn till socialamåste med den dimensio-av

i gemenskapen och det i detta sammanhang nödvändigt lämpligpåäratt attnen
nivå säkerställa utvecklingen sociala rättigheter inomför arbetstagare Euro-av
peiska gemenskapen, särskilt anställda och egenföretagare.

enlighetI med slutsatserna vid Europeiska i Madrid detrådets måstemöte
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lagstift-gemenskapsregler, nationellvikt skall läggas vidvilkenklargöras som
kollektivavtal.ning och

initiativ vadför deliggersubsidiaritetsprincipenMed stöd att taansvaretav
eller dehos medlemsstaternasociala rättighetergenomförandet dessaavavser

hos Europeis-befogenheter,inom för dessde består och,enheter ramenavsom
kollektivavtal ellerform lagar,får ske igenomförandetgemenskapen;ka av

områdenkräver inom mångalämpliga nivåer ochförekommande praxis olikapå
arbetsmarknadensaktivt deltagande parter.ett av

europeisksociala rättigheter pågrundläggandehögtidliga förklaringenDen om
försämringanledning tillvid genomförandetgemenskapsnivå får inte enge

i varje medlemsstat.närvarande råderförhållanden förmed dejämfört som

Avdelning I

rättigheter för arbetstagaresocialaGrundläggande

rörlighetFri

till fri rörlighetskall haEuropeiska gemenskapeni rättVarje arbetstagare
restriktionerföljerterritorium, integemenskapenshelainom annat av somom

säkerhet eller allmänordningen, allmäntill allmännahänsyn dengrundas på
hälsa.

sökamöjligt för alla arbetstagareskall dettill fri rörlighet göra2. Rätten att
likabehand-principernai enlighet medgemenskapenalla yrken iinomarbete om
värdlandet.socialt skydd iarbetsvillkor ocharbete,tillgångling vad avser

innebärafri rörlighet skall ocksåtillRätten

särskilti samtliga medlemsstater,villkor bosättningharmonisering förav
familjer,återföreningvad gäller av

utbildningsbevis ellergrundhinder påeliminering uppstår attavav som
godkänns,yrkeskvaliñkationer intelikvärdiga

arbetsvillkor.levnads- ochförbättring gränsarbetaresav

ersättningAnställning och

i enlighetsöka arbete inom yrkefri välja ochindivid skallVarje4. ettattvara
för varje yrke.föreskrifter tillämpasdemed som

ersättning utgå.arbete skall skäligallt5. För en
landordning tillämpas i varjemed densyfte skall, i enlighetdettaI som

tillräckligvill lönskälig lön, det sägaarbetstagare ärgaranteras en somen
levnadsstandard,acceptabelför dematt ge en
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arbetstagare med andra anställningsvillkor tillsvidareanställning heltidpåän
skall sin lön beräknad utifrån skälig referenslön,en
löner får endast innehållas, beslagtas eller överföras i enlighet nationellmed
lag; sådana bestämmelser bör medföra åtgärder det möjligt förgörsom
arbetstagaren i fråga och hanshennes familj leva minst existensmini-påatt
mum.

individ6. Varje tillgång till kostnadsfri offentlig arbetsförmedling.måste ges

Förbättring arbetsvillkorlevnads- ochav

Förverkligandet inre tillden marknaden leda levnads- och7. måste attav
arbetsvillkoren för arbetstagare inom Europeiska gemenskapen förbättras. Denna

samtidigtmåste resultatet tillnärmning dessa villkorprocess vara en av somav
förbättringarna planering-de uppnådda bibehålls, särskilt vad längden ochavser

arbetstiden och formerna för anställning för andra tillsvidareanställ-änen av
ningar, tidsbegränsade anställningar, deltidsanställningar, tillfälligasåsom
arbeten och säsongsarbeten.

Förbättringen behövs, omfatta vissa anställ-måste där så aspekteräven, av
ningsregler förfaranden vid kollektiva konkurser.såsom uppsägningar och

Varje arbetstagare inom Europeiska gemenskapen skall ha tillrätt en
ledighet varje vecka och betald varje längdår; måstesemester semesterns
harmoniseras stegvis i enlighet med nationell praxis.

skallVarje arbetstagares anställningsvillkor inom Europeiska gemenskapen9.
föreskrivas i kollektivavtal anställningskontrakt, enligt den ordninglagar, eller

tillämpas i varje land.som

Socialt skydd

den ordning tillämpas i varje land gäller följande:Enligt som

till fullgott10. Varje arbetstagare i Europeiska gemenskapen skall ha rätt ett
sin det företagsocialt skydd och skall oberoende ställning och storleken påav

han anställd ha tillräckliga sociala trygghetsförmåner.där är
eller kommaPersoner varken har kommit inte har kunnat pååtersom

inte sitt tillräckligtarbetsmarknaden och kan klara uppehälle kunnamåste
övrigtmed medel och socialt stöd i för sin särskilda situation.klaraatt

Förenings- förhandlingsfrihetoch

l Arbetsgivare och arbetstagare inom skall haEuropeiska gemenskapen rätt
enligt önskemål bilda yrkessannnanslutningar fackföreningar förochatt att
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försvara sina ekonomiska intressen.och sociala
Varje arbetsgivare och varje skall fri med i eller intearbetstagare gåattvara

i sådanamed sammanslutningar lida personlig eller yrkesmässiggå utan att
skada.

12. Arbetsgivare eller arbetsgivarorganisationer sidan och arbetstagaror-å ena
ganisationer förhandla kollektivavtalå andra sidan skall ha och slutarätt att

villkorenligt de i nationell lagstiftning och praxis.som anges
Dialogen mellan arbetsmarknadens europeisk nivå utvecklasmåsteparter

och får, båda det önskvärt, resultera i avtal slutsparter attom anser vara
särskilt yrkesgränser områdesvis.ochöver

vidta kollektiva åtgärder i händelse intressekonflikt skall13. Rätten att av en
innefatta strejkrätt, inte följer de villkor finns fastställda iannatom av som
nationella bestämmelser och kollektivavtal.

förenkla avgörandet arbetskonflikter bör upprättandet och användan-För att av
lämpliga nivåer, förlikning, skiljedomsförfarandendet, på medling ochav

i enlighet med nationell praxis.uppmuntras

vilka villkorMedlemsstaternas interna rättsordning skall bestämma under14.
artiklarnaoch i vilken utsträckning de rättigheter i 11-13 skallsom anges

tillämpas anställda inom försvaret och polisen statligt anställda.på samt

Yrkesutbildning

Europeiska15. Varje arbetstagare inom gemenskapen ha tillgång tillmåste
yrkesutbildning och kunna dra därav under sitt yrkesverksamma liv. Denytta
villkor bestämmer har tillgång till sådan utbildning får intesomsom vem

diskriminering nationalitet.innehålla någon grundpå av
offentligabehöriga myndigheterna, företagen eller arbetsmarknadensDe parter

inom införa livslångabör och sitt kompetensområde, och uppehålla ut-var en
till ledighetbildningssystem det möjligt särskilt undergör rättsom genom-

utbildning för alla fort- och vidareutbilda sig för förbättra sina yrkes-att att-
kunskaper eller skaffa sig särskilt för kunna följa med i den tekniskaattnya,
utvecklingen.

Lika behandling kvinnor och mänav

Lika16. behandling kvinnor och måste säkerställas. möjligheterLikamänav
för kvinnor och skapas.män måste

syfte sigI detta bör kraftfullt säkerställa genomförandetanstränga attman mer
principen kvinnorjämställdhet mellan och särskilt tillgångmän vadomav avser
arbete, lön, socialt skydd, utbildning,på arbetsvillkor, yrkesutbildning och

karriärmöjligheter.
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möjligt för kvinnor ochutvecklas det mänocksåSystem bör gör attsom
och familjeliv.sitt yrkes-förena

samråd deltagande arbetstagareInformation för, ochmed av

utveck-deltagande arbetstagare måstefor, samråd med och17. Information av
i olika med-gällande förfaranden detilllämpligt med hänsynlas sättett

lemsstaterna.
företag har verksam-särskilt gälla för företag ellerskallDetta somgrupper av

medlemsstater.Europeiska gemenskapensföretag i eller flerahet eller två av

genomförasoch deltagande måsteinformation, samråd18. Sådana former av
i följande fall:rimlig tid, särskilti

arbetskraften vadförändringar förinnebärteknik,Då stora avsersomny
arbetsfördelning, införs företag.arbetsvillkor och på

eller vidverksamheten i företagomstruktureringsamband medI sam-av
situation.arbetstagarnashar återverkningargåenden som

uppsägningar.Vid kollektiva
anställningspolitikdensärskilt gränsarbetare, påverkasDå arbetstagare, av

anställda.de företag där detillämpas äravsom

Arbetarskydd

hälsa och säkerhetskydd i frågaha fullgott19. Varje arbetstagare måste ett om
långt-förvidtas uppnåarbetsmiljö. Lämpliga åtgärder måstei sin att en mer

samtidigt deområdeförhållandena dettaharmonisering pågående somav
bibehålls.uppnådda förbättringarna

information,utbildning,särskilt hänsyn till behovetåtgärder skallDessa ta av
de riskerarbetstagare vaddeltagandesamråd och väl avvägtett avser somav

dem.eliminera eller begränsavidtas förde ochuppstår och mått attsteg som
marknadenförverkligandet denifrågaBestämmelserna gemensammaavom

skydd.säkerställandet sådanthjälp iskall ettavvara en

Skydd och ungdomarbarnav

kansådana reglertillämpningendet påverkar20. Utan att vara mersomav
förberedelse förreglerar derassärskilt de reglerfördelaktiga för ungdomar, som

vissaundantag för lättabestämmelseryrkesutbildning, ocharbetslivet omgenom
upphördå skolpliktenanställning tidigare det årintearbeten, får äntapersonen

15i fråga ålder år.villkor innan uppnåttoch inga avenpersonen
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förvärvsarbetar21. Ungdomar få skäligmåste ersättning i enlighet medsom en
praxis.nationell

22. Lämpliga åtgärder måste vidtas för arbetsforeskrifter gälleratt anpassa som
för arbetstagare så deras särskilda behov utveckling, yrkesutbild-attyngre av
ning och tillgång arbete tillgodoses.på

Arbetstiden måste begränsad och denna begränsning får inte hellervara vara-
möjlig kringgå övertidsarbete och nattarbete förbjudet i synnerhetatt genom -
för arbetstagare under 18 års ålder, förutom i fall vissa arbeten finnsav som
angivna i nationell lagstiftning eller nationella föreskrifter.

23. Efter det de fullgjort sin obligatoriska utbildning måste ungdomar haatt
till inledanderätt yrkesutbildning under tidsperiod så lång deären atten som

kan sig till de krav kommer ställas dem i deraspå yrkesliv; förattanpassa som
ungdomar bör sådan utbildning ske under arbetstid.

Äldre

I enlighet med den ordning tillämpas i respektive land gäller följande:som

24. Varje arbetstagare inom Europeiska gemenskapen vid tiden förmåste sin
pensionering ha möjlighet medel honom eller henne acceptabelatt som ger en
levnadsstandard.

25. En har uppnått pensionsåldern inte har till pensionrättperson som men
eller inte har existensmedel,några andra måste ha till tillräckligarättsom
ekonomiska medel till medicinsk vård och socialt stöd anpassadeärsamt som
till behov.personens

Personer med funktionshinder

26. Alla med funktionshinder, oberoende anledningen till ochpersoner av
funktionshinder, måste ha till särskilda konkreta åtgärderrätttypen av som

syftar till förbättra deras samhälleliga och yrkesmässiga integrering.att
Dessa åtgärder beroendemåste, förmånstagarens kapacitet, särskilt omfatta

yrkesutbildning, ergonomi, tillgänglighet, rörlighet, transportmedel och bostad.

Avdelning
Stadgans genomförande

27. iDet synnerhet medlemsstaternasär i enlighet nationellmedatt,ansvar
praxis, lagstiftning eller kollektivavtal de grundläggandegaranteragenom
sociala rättigheterna i denna stadga och genomföra de åtgärder på det sociala
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fungeraskallmarknadendennödvändiga föromrâdet är att gemensammasom
socialochekonomiskstrategidelfriktionsfritt och utgöra mot samman-enen av

hållning.

möjligt läggakommissionen sâinbjuderrådetEuropeiska snartatt28. som
ifördragen,enligtbefogenheterför dessinomfallerförslagfram ramensom

rättsakterförverkligatsmarknaden har antadensyfte somnäratt gemensamma
omfattasrättighetergenomförande deeffektivtmöjliggör gemen-avsomett av

kompetensområde.skapens

månaderna upprättasistaunder devarjeskall årKommissionen tre29. en
Europeiskaiochi medlemsstaternastadgantillämpningen gemen-rapport avom

skapen.

Europaparlamen-rådet,EuropeiskaföreläggasskallKommissionens30. rapport
kommittén.socialaochEkonomiskaochtet
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Appendix 4:2

Preliminär översättning Utrikesdepartementets handelsavdelning 1992

PROTOKOLL OM SOCIALPOLITIK

FÖRDRAGSSLUTANDEDE PARTERNA

SOM KONSTATERAR elva medlemsstater, dvs. Konungariket Belgien,att
Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Hellenska Republiken,
Konungariket Spanien, Franska Republiken, Irland, Italienska Republiken,
Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna och Portugisiska
Republiken önskar fortsätta längs den utstakadesväg i socialpakten frånsom
1989, de inbödes har ingått avtal detta, dettaatt avtal fogas till dettaattom
protokoll, detta protokoll och nämnda avtal inte inverkar bestämmelsernaatt på
i detta fördrag, särskilt bestämmelserna rörande socialpolitik, utgörsom en
integrerad del den gällande gemenskapsrätten:av

eniga bemyndigaär dessa elva medlemsstater begagna fördragetsatt attom
institutioner, förfaranden och mekanismer för inbördes och, vad deatt anta
själva genomföraangår, de rättsakter och beslut nödvändiga förärsom genom-
förandet ovannämnda avtal.av

Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland skall inte delta i
rådets överläggningar och beslut kommissionsförslag läggs fram påom som
grundval detta protokoll och ovannämnda avtal.av

Med avvikelse från artikel 148.2 fördrageti skall rådets åtgärder vidtassom
i enlighet med detta protokoll och skall med kvalificerad majoritetantassom

de har erhållit minst 44 Enhällighetröster. blandantagna rådetsanses vara om
medlemmar med undantag Förenade Konungariket Storbritannien och Nordir-av
land krävs för rådets rättsakter skall enhälligt och för sådanaantassom som
innebär ändringar kommissionens förslag.av

Rättsakter rådet de eventuella finansiella konsekvensernaantas samtsom av
dessa, bortsett från administrativa kostnader för institutionerna, skall inteav

gälla Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland.

Detta protokoll skall fogas till Fördraget upprättandet Europeiskaom av
gemenskapen.
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SSKAPENGEMENEUROPEISKAMELLANSOCIALPOLITIKOMAVTAL
FÖRENADE KONUNGARIKETAG AVUNDANTMEDLEMSSTATER MED

ORDIRLAN DOCH NSTORBRITANNIEN

FÖRDRAGSSLUTANDE dvs. Ko-PARTER,ELVAUNDERTECKNADE
Tyskland,FörbundsrepublikenDanmark,KonungariketBelgien,nungariket

Irland,Republiken,FranskaSpanien,KonungariketRepubliken,Hellenska
Nederländer-KonungariketLuxemburg,StorhertigdömetRepubliken,Italienska

medlemsstaterna,kalladehärefterRepubliken,Portugisiskaochna

gällandeÖNSKAR grundval den1989 påsocialpaktengenomföraSOM avav
gemenskapsrätten,

socialpolitik,protokolletBEAKTANDE AVMED om

följande:ENATSHAR om

1Artikel

syssel-främjamålsättningskall ha attoch medlemsstaternaGemenskapen som
skydd,socialtfullgottarbetsförhållanden,levnads- och ettförbättradesättning,

mänskligautvecklingenarbetsmarknadensmellan re-parter samtdialogen av
bekämpaochsysselsättninghög ut-varaktigtmedel uppnåattettsomsurser

åtgärdervidtamedlemsstateroch dessgemenskapensyfte skalldettaslagning. I
avtals-beträffandesärskiltpraxis,nationellolika formertillhänsyntar avsom

konkurrenskraft.gemenskapsekonominsbevarabehovetochförhållanden attav

Artikel 2

understödja ochgemenskapenskallartikel 1målen iförverkligaFör att
områden:följandeinomverksamhetmedlemsstaternaskomplettera

hälsaarbetstagarnasskyddaförarbetsmiljön,särskiltförbättringar, attav-
säkerhet,och

arbetsvillkor,-
arbetstagarna,medsamrådtill ochinformation- arbetsmarknadenmöjlighetervadochmellan kvinnor mänlikhet avser-

överensstämmelse medbättreförändratshar attöversättningenpreliminäraDen ge
ursprungligaden texten.
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och behandling i arbetslivet,
inträde arbetsmarknadenpå utanförstår denna,av personer utan attsom-
detta påverkar tillämpningen artikel 127 i Fördraget upprättandetav om av
Europeiska gemenskapen härefter kallat fördraget.

2. dettaFör ändamål kan rådet direktiv besluta minimikravgenom om som
gradvis skall tillämpas, med beaktande de villkor och de tekniska reglerav som
gäller i varje medlemsstat. Dessa direktiv skall undvika pålägga administ-att
rativa, finansiella och rättsliga bördor sådan de hämmar etable-art attav en
ringen och utvecklingen små och medelstora företag.av

Rådet skall fatta beslut i enlighet med det förfarande i artikel 189csom anges
fördrageti efter samråd med Ekonomiska och sociala kommittén.

följandePå områden skall rådet dock fatta sina beslut enhälligt förslagpå
kommissionen efter samråd med Europaparlamentet och Ekonomiskaav och

sociala kommittén:
social trygghet och socialt skydd för arbetstagarna,-
skydd för arbetstagarna vid upphävande deras anställningsavtal,av
foreträdande och kollektivt tillvaratagande arbetstagarnas och arbets-av
givarnas intressen inbegripet medbestämmande, inte följerannatom av
punkt
anställningsvillkor för medborgare i tredje land med lagligt hemvist inom
gemenskapens territorium,
ekonomiska bidrag till åtgärder för främja sysselsättning och skapaatt
arbetstillfällen, inte följer bestämmelserna socialfonden.annatom av om

En medlemsstat4. kan överlåta arbetsmarknadens deraspåparter, gemen-
begäran, införa direktiv har beslutats enligtatt punkterna 2 ochsamma som

fallI så skall den till arbetsmarknadens vid denatt tidpunktparter,se senast
direktiv skallnär genomfört i enlighetett med artikel 189, har infört devara

nödvändiga bestämmelserna avtal; den berörda medlemsstaten skall igenom
detta syfte vidta nödvändiga åtgärder för när helst kunna säkerställa deatt som
resultat föreskrivs i direktivet.som
5. Bestämmelser enligt denna artikel skall inte hindraantas medlemsstatsom en
från vidmakthålla eller införa skyddsåtgärder,att strängare dessa förenli-ärom

med fördraget.ga
Bestämmelserna i denna artikel skall inte tillämpliga löner,på före-vara

ningsrätten, strejkrätten eller tillrätten lockout.

Artikel 3

Kommissionen skall ha till uppgift främja samråd mellan arbetsmarkna-att
dens på gemenskapsnivå och skall vidta alla nödvändigaparter åtgärder för att
underlätta dialogen mellan dem sörja för väl stöd tillavvägtatt ettgenom
parterna.
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socialpolitis-framläggerdeninnankommissionen,skalländamåldettaFör
följderdebeträffandearbetsmarknadenssamråda med somparterförslag,ka

få.kanåtgärdergemenskapens
vidtabörgemenskapensamrådsådantefter attkommissionenOm anser

detbeträffandearbetsmarknadensmedsamråda parterskall denåtgärder,
eller,yttrande närskallArbetsmarknadens ettförslaget. parterplanerade avge

kommissionen.tillrekommendationlämpligt,så är en
meddela kom-arbetsmarknadenssamråd kan partersådantmedsamband4. I

Förfarandetsartikeli 4.förfarandedetinledaönskardemissionen angessomatt
ochberördainte desåvidamånader, parternatill niobegränsasskallvaraktighet

det.förlängabeslutarkommissionen attgemensamt om

4Artikel

dem påmellandialogenkanönskar,såarbetsmarknadens gemen-Om parter
avtal.inklusivekontraktsförhållanden,tillledaskapsnivå

enligt deantingenskall tillämpasgemenskapsnivåträffas påAvtal2. som
medlemsstaternaolikai dearbetsmarknadensgäller för parterförfaranden som

begäranpåartikelomfattasfrågor avgäller gemensamdeteller, när avsom
kommissionen.förslagrådet påbeslutundertecknande avde parterna, avgenom

innehålleravtalmajoritet närkvalificerad ettmed enutombeslutaskallRådet
2.3,artikeliområdendenågotberörbestämmelser angesflera someller avsom

enhälligt.skallbeslutetdå vara

Artikel 5

övrigaföljerinteochartikeli annatmålde avuppnåFör omatt angessom
mellansamarbetetfrämjakommissionenskallfördrag,i dettabestämmelser
alla depåverksamhetsamordna sindemförunderlättaoch attmedlemsstaterna

avtal.i dettabehandlasområdensocialpolitiska som

6Artikel

kvinnliga ochförlönlikaprincipentillskallmedlemsstatVarje att omse
tillämpas.arbeteförarbetstagaremanliga samma

minimilönenellergrund-den gängselön förståsmedskallartikeldennaI
ellerindirekt, kontantellerdirektarbetstagarenövriga förmånerallasamt som

anställningen.grundarbetsgivaren påfårnaturaförmån avavsom
innebärdiskriminering attlönLika utan

beräkningsgrunder,enligtfastställasskallarbeteför likaackordslön sammaa
arbete.förlikaskalltidlönb sammavara

införabibehålla ellerfrånmedlemsstathindrainte attskallartikelDenna en
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för demfördelar det lättarekvinnor vissa görbestämmelser attsomsom ger
nackdelar i deras yrkes-förebygger kompenserarvisst yrke eller ellerutöva ett

karriärer.

Artikel 7

för-situationen vadårligen utarbetaKommissionen skall rapport avseromen
demografiskai artikel inbegripet denverkligandet de målav som anges
Europaparla-tillinom gemenskapen. skall översändasituationen Den rapporten

Ekonomiska sociala kommittén.rådet och ochmentet,
särskil-utarbetafår anmoda kommissionenEuropaparlamentet att rapporter om

problem det sociala området.da på

Förklaringar
Förklaring artikel 2.21. om

överläggningarnafördragsslutande konstaterar det underelvaDe attparterna om
fastställaenighet gemenskapenartikel 2.2 i detta avtal har rätt att attgenomom

och hälsa inte påminimikrav för skydd arbetstagarnas säkerhet ettattavserav
diskriminerahänsyn till omständigheternainte motiverat medärsätt motsom

företag.i och medelstoraarbetstagare små

artikel 4.2Förklaring2. om

genomförandetförklarar första i påfördragsslutandeelvaDe stegetattparterna
artikelimellan arbetsmarknadensgemenskapsnivå de avtal parter avsessomav

innehåll enligtförhandlingaravtalens kollektiva4.2 i utvecklabestår att genom
inte innebär medlemsstaternavarje medlemsstats regler och detta således attatt

för derasutarbeta reglertillämpa dessa avtal direkt ellerskyldigaär attatt
förnationell lagstiftningändra gällandegenomförande eller de skyldigaäratt att

genomförandet.underlättaatt

4 l3-lll2
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förFri rörlighet5 personer

arbetsmarknad5.1 EG:s gemensamma

och förbud har varitländer hinderfritt kunna flytta mellan gränserAtt utan av
inskränkas efter första världs-friheten kombetydelsefullt i alla tider. Den att

förhindrablivit i syfte bl.a.gränshindren därefter allt högrekriget och har att
gjorts inom EG för återin-brottslighet och terrorism. Vad hararbetslöshet, att

friarörligheten för personer Har EG:s arbets-den friaföra och uppmuntra
arbetautnyttjat möjligheten bo och iinneburit medborgarnamarknad att ettatt

utsträckningiland någon störreannat
blivitverksamhet i land hararbeta ochAtt studera, ett annatstarta enegen

Är skillnad mellanEES-avtalet. det någonmöjlighet för svenskar ettgenom
fria rörligheten förEES-avtal i fråga denEU-medlemskap ochsvenskt ett om

till från Sverige vid svensktomflyttning och EU-personer Blir det ettstoren
vilka flyttaromflyttning redan vid EES-avtalet ochmedlemskap Inträder denna

falli så
olika länder under sin yrkesverk-pensionen iblir det med arbetarHur om man

får erforderlig vårdvid sjukdom i landtid Vad händer annatett mansamma -
inom EESmedborgare från landför kostnadernaoch Harstår ett somenvem

EES-avtaletbistånd Innebär redanarbete i Sverige tillkommit för söka rättatt
kan söka arbetesjuksköterskeexamensvensk medborgare med sin svenskaatt en

i EES-landsjuksköterska ett annatsom
principer för friaEG:skapitel inleds med beskrivningDetta personersen av

Därefter följer analys hurrörligheten varit hittills.rörlighet och hur stor en av
jämställdhet.påverkar social välfärd ochfria rörlighetenden

Regelverket

Redan i RomfördragetEG:s hörnpelare.arbetsmarknadEn är en avgemensam
målsättning underlätta förskall ha1957 gemenskapenfrån år nämns attatt som

frågasåledes inte friländerna.sig mellan Detarbetstagarna röraatt var om
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Tillsam-invandring mellan EG-länderna fri rörlighet för arbetstagare.utan om
fria för kapital skall tillför-med den rörligheten tjänster och dettamans varor,

tillväxt levnadsstandarden.säkra gemenskapen och höjningen av
fria rörligheten således dels rättighet för medborgarnaskallDen enses som

förderas familjer bo och arbeta de vill, dels förutsättningoch att var som en
den inre marknadens potential skall kunna utnyttjas fullt ut.att

fria finnsgrundläggande bestämmelserna den rörligheten förDe om personer
artikel 48, enligt vilken varje nationalitet grundad diskrimi-i Romfördragets

mellan arbetstagarna i medlemsstaterna förbjuden såvitt gäller syssel-nering är
etableringsrätten.sättning, lön och övriga arbetsvillkor. Artikel 52 reglerar

transformeringsát-i Romfördraget har direkt effekt, dvs. de blirReglerna utan
medlemsländernas interna rättsordning och bindande fördelgärder ären av

myndigheter.nationella domstolar och
förordningaruppfylla målen i Romfordraget har olika och direk-kunnaFör att

antagits. viktigaste det här områdettiv De på är:

direktiv 64221EEG samordningen särskilda åtgärderRådets om av som-
rörlighet och bosättning och berättiga-gäller utländska medborgares ärsom

med hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller hälsa.de

rörlighetRådets förordning EEG 161268 arbetskraftens fria inomnr om-
gemenskapen.

avskaffande restriktioner för rörlighetRådets direktiv 68360EEG avom-
och bosättning inom gemenskapen för medlemsstaternas arbetstagare och

familjer.deras

Kommissionens förordning EEG 125170 arbetstagares rätt attnr om-
anställdainom medlemsstats territorium efter ha varitkvar attstanna en

där.
förordning EEG 140871 tillämpningen förRådets systemennr om av-

egenföretagare eller familjemedlemmarsocial trygghet anställda, derasnär
flyttar inom gemenskapen.

EEGRådets förordning EEG 57472 tillämpning förordningnr om av-
för anställda,140871 tillämpningen social trygghet närsystemenom avnr

egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.

direktiv 77486EEG undervisning migrerandeRådets barn tillom av-
arbetstagare.

familje-regelverk skall medborgare iGenom detta medlemsländerna och deras
tillförsäkras följande:medlemmar

foretableringsrätt: fritt medlemslandArbets- och tillrätten attatt annatresa
verksamhet.tillfälligtpermanent arbetedär söka efter eller för etableraett att

värd-till anställnings-Likabehandling: rätten och arbetsvillkorsamma som
utbild-skallmedborgare. Man också behandlaslandets frågalika i omegna
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och omskolningsaktiviteter till medlemskap i fack-nings- och ha rättsamma
förening.

tillSociala förmåner: sociala och skattemässiga förmånerrätten samma som
värdlandets medborgare.egna

Skydd vid i landet efter sinpension: kvar det slutaträtten att stanna man an-
fåställning och pension från de länder varit anställdrätt att ut man

det gäller barn till migrerande arbetstagare skall värdlandet vidta lämpligaNär
för främjaåtgärder barnen får undervisning i hemspråket och iatt att ursprungs-

kultur i syfte återanpassninglandets underlätta deras eventuella i den med-att
ifrån.lemsstat de kom

fria rörligheten för kommer inte bara den arbetande befolk-Den personer
till godo. personkrets omfattas den fria rörlighetenningen Den ärsom av

följande direktiv:utökad tregenomnumera

Rådets direktiv 90364EEG till bosättningrättom
direktiv 90365EEG till bosättning för ochRådets anställdarättom egna

företagare inte längre yrkesverksammaärsom
Rådets direktiv 90366EEG till bosättning för studerande.rättom

de direktiven har såledesGenom nämnda vissa s.k. icke ekonomisktäventre
familjemedlemmaraktiva och deras möjligheter sigröraattpersoner samma

EG. uttryckligen intefritt inom Det dock de får ligga värdlandetssägs att
välfärdssystem till last; de skall kunna klara sig ekonomiskt hand,på t.ex.egen

pension, studiemedel eller förmögenhet. krävs de harDessutom attgenom en
iheltäckande sjukförsäkring gäller landet.som

fria rörligheten för dock inte helt undantag. AvvikelserärDen utanpersoner
tillåtasfrån likabehandlingsprincipen kan allmänna intressennär statens som

Medlemsstater vidare under vissa förhållan-försvaret måste skyddas. hart.ex.
från tillträde. kanden neka andra medlemsländer Deträtt att t.ex.personer vara

hot allmän ordning, säkerhet eller hälsa.fallet när utgör ett motpersonen
Diskriminerande åtgärder får inte utifrån värdlandets ekonomiska intressenske

motiveras utlänningens personliga uppförande eller förhållandenmåsteutan av
enskilda fallet. i fall sig narkotikamissbruk, djup-i det Det kan dessa röra om

störningar eller smittsamma sjukdomar.gående mentala allvarliga

inomRörligheten EU

fria rörligheten diskuterades under 1960-talet fanns iden för arbetstagareNär
farhågor arbetskraft komma från Italien. Bak-Tyskland för skullevågatt aven

EG-länderna.Italien högsta arbetslösheten blandgrunden hade denattvar
Storbritanniens,sådan heller Irlands och Dan-Någon våg aldrig. Inteuppstod

inträde Greklands inträde 1981 medfördemarks i 1973 eller årmarknaden år
ökning Välståndsklyftorna tillräckligtarbetskraftens rörlighet. intenågon av var
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hemlandetersättningen varit hög ide arbetslösa har såFör attstora. pass
har varit lättarearbete i andra länder. Detofta varit sökaincitamenten små att

utanför EG där lönernaarbetskraft från länderEG-länderna rekryteraför att
varit lägre.

följande intresse:fria rörligheten inom EUBeträffande den är av

från med-flyttade 1,5 miljoner1987 till 1991Under åren personer enca-
%mindre 0,1i medeltal 300 000 Dettill år. är änlemsstat peren annan,

EG:s totala befolkning.av

relativt hög andel i1987 till 1991flyttade underdem årenAv var ensom-
mellanandel denna 14och mycketåldern 14-54 år stor grupp varaven

arbetslivserfarenhetellerSannolikt dessa första arbete24 sökteoch år. ett
land.i annatett

flyttademedlemsland sittbor iFlertalet medborgare än egetett annatsom-
högkonjunkturåren 1955-1973.underdit

förfortfarande attraktivt mångai Nordamerikaanställning ärEn mer-
i EU-land.motsvarande arbetehögutbildade än ettett

arbetslöshetsförsäkringsocialförsäkringssystem inkl. ärEU-ländernas-
regelarbetslösvilket innebär denrelativt väl utbyggda äratt somsom

framförarbetslöshetsunderstödi hemlandet medkvarföredrar attatt stanna
land.arbete isöka ett nytt ett annat

medlemsländer. kanökar i alla Dettakvinnliga förvärvsfrekvensenDen vara-
inom landetdet gällervissa familjer vill flyttahinder för oavsettett omsom

jobb.gäller hittatill land det tvåeller attannatett nya-
1987-1991.rörligheten inom gemenskapen åren5.1 visarDiagram
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RörlighetenDiagram 5.1 inom EG, genomsnitt åren 1987-1991

Belgien

Danmark

Tyskland

Grekland

Spanien

AndraFrankrike
I 25-54Irland
3 14-24

Italien El Andra
Luxemburg I 25-54

äNederländerna 14-24

Portugal

Storbritannien

150 50 150 250 350350 250 50 450 550
Immigranter 1000-taIEmigranter 1 OOO-tal

för hur flyttat tillData många Italien under denna periodAnm. saknas.. som
Luxemburg: Kvinnor %, Män %0,9 1,6

Källa: Employment in EG-komnrissionenEurope, l993b

Som bakgrund till uppgifterna i diagram 5.1 skall nämnas att

Tyskland och Storbritannien hade relativt nya jobbmånga under perio-
diagrammetden. Av framgår immigrationen till Tyskland och Storbri-att

tannien emigrationen från dessa länder.större änvar

Belgien och Danmark däremot relativt nyahade få jobb. Som framgår av
diagrammet för dessa emigrationenländer immigrationenstörre änvar

periodenunder i fråga.

ÄvenIrland och Spanien hade höga arbetslöshetstal. för dessa länder var
emigrationen immigrationen under 1987-1991.större än åren

Rörligheten mellan länder beror rad faktorerpå bildar mycketetten som
komplext Rörligheten intekan därför enbart förklarasmönster. människorattav

frånflyttar område med hög arbetslöshet till där det finns flerett ett annat
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motiv för flyttaolikaingåendeavsnitt diskuterasarbetstillfällen. 5.7I attmer
tillfrån land annat.ett ett

arbetsmarknadennordiska5.2 Den

År överenskommelsenordiska ländernaundertecknade de1954 om enen
och kravetavskaffades påpasstvångetarbetsmarknad. Samma årgemensam
nordiskt land.idå de vistasnordiska medborgareuppehållstillstånd för annat

frittmedborgareför nordiskagrundläggande rättighetDet ansågs attvara en
nordiskt land.sig ianställning och bosättakunna ett annatta

arbetsmarknaden särskildaregleras överens-nordiska samarbetetDet på av
förutom avtaletviktigastekonventioner.kommelser och De gemensamom en

nordisk arbetsmarknad är:

arbetsförmedlingsarbeteRiktlinjer for nordiskt-
EES-ersättsvid arbetslöshetförmånerNordisk överenskommelse avom-

avtalets regler
arbetsmarknadsutbildningrehabilitering ochyrkesinriktadSamarbete om-

behörighetsgivandegenomgåttarbetsmarknad förNordisk enpersoner som-
studierutbildning omfattande minst årshögre tre

arbetsmiljökonvention.Nordisk-
socialNordiska konventionenvarit denhar ocksåViktig i detta sammanhang om

nordiska ländernamellan de ersättskonventionmultilateralatrygghet. Denna
regler.del EES-avtaletstill stor av

Rörligheten inom Norden

söka ochskall kunnaarbetsmarknadfriGrundtanken med är ta ettatt manen
grundläggande förut-dockjobb i landönskar. Lediga ärarbete ett envar man

viktig förutsätt-länder. Enomfattande rörlighet mellan tvåsättning för annanen
det lönarden enskildeskillnaderna i reallöner såning ärär attattstoraatt anser

flytta.sig att
nordiskamellan dereallöneskillnadernabörjan 1980-talettillFram varav

efterfråganParad medoch Finland.mellan Sverigei synnerhetländerna stora en
Sverige.tillbruttoinvandring från FinlandSverige uppstodarbetskraft i en

Sverige. reallönernaarbetskraft till Närfinsklockasåledes lätt överDet attvar
Återvandringen tillSverige.Finland tillfrånminskadeutjämnades strömmarna

det underrealiteten harutvandringen. Iblev till och medFinland större än
Sverige.funnits ivakanserhurspelat roll många1980-talet inte någon som
Sverige.arbetskraft tillfinskför lockahar varit för småLöneskillnaderna att
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hög arbetslöshet i Danmark stigandeTrots och Finland, löneläge i ochNorge
för sedanså år efterfrågan arbetskraft i Sverigepå harettsent storsom par

minskat.flyttningen inom Norden Strömmarna inom Norden såledesär svaga
likheterländernas i fråga kultur, traditioner och finskaspråktrots stora om
Omspråket undantaget. reallöneskillnaderna mellan de nordiska länderna

fortsätter kommer migrationen vid likartadsmå sannolikt arbetsmark-att vara
nadssituation i fortsättningen låg.även vara

Strömmarna inom Norden år 1991 i tabell 5.1. böråterges Det noteras att
antalet i Sverige registrerats flyttade från Sverige till Dan-personer som som
mark rimligen borde med det antal iöverensstämma Danmarkpersoner som
registrerats emigrerade från Sverige. Av registreringstekniska skäl uppstårsom
dock olikheter i uppgifterna från de olika länderna.smärre

5.1 Immigration emigration nordiskaTabell och mellan de länderna 1991år
Finland 1990år

Danmark Finland Island Norge Sverige
1991 1990 1991 1991 1991

FranzTill Till Från Till TillFrån Från Till Från

Danmark 9544379 2913 209 237 798 2403 2405 2226 3026
Finland 273 238 534434 44 289 237 3343- -
Island 713 834 29 17 299 354 561 840- -

2520 2466 191 365 312 5271Norge 394 3339- -
Sverige 5939 594 52403014 2200 4019 872 3284 - -

8651 6571 2225Summa 10899 4464 1748 8231 6280 9469 14481

Inkl. invandrare till och från Färöarna Grönlandoch
2 Inkl. utländska medborgare och statslösa

Källa: Nordisk Statistisk årsbok tabell1993, 44
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Danmark del både och5.3 EUav-

Norden

fråntillRörligheten och Danmark

både EG:s och Nordensjuli 1973 tillhör DanmarkSedan den l gemensamma
möjligheter arbete inom EGhar godaarbetsmarknad. Danska medborgare att ta

områdenmedborgare i länder i dessaNorden och haromvänt motsva-resp. -
dock inte lett till någonmöjligheter arbeta i Danmark. Detta harrande att

omfattande migration.

1991Rörligheten elva andra länder år5.2 mellan Danmark ochTabell

Danmark 199 1
EmigranterImmigranter

danskadanska varavvarav
medborgaremedborgare

506 453460 384Belgien
815 1324 1022Frankrike 1260

162130 202Grekland 248
374305 608547Italien

510 309Nederländerna 497 171
797 674747Spanien 948

3472 26912482Storbritannien 3672
21652425 2793Tyskland 1390

3858 23403627 2077USA
158022002077Sverige 3014
17501605 24662520Norge

Grönland utländskaochUppgifterna Danmark inkluderar Färöarnaavseende samt
medborgare och statslösa.

tabell 44Källa: Nordisk statistisk årsbok 1993,

EG-länderDanmark och andraåttamellanutflyttningenTabell visar in- och5
rörligheten mellanjämförelse medVid1991.USA, Sverige och Norge årsamt

föredrar danskarNordeninom5.1 framgårnordiska länderna se tabellde att
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flytta till Norge eller Sverige. De EU-länder danskarna helst flyttar tillatt är
Storbritannien och Tyskland. Rörligheten mellan Danmark och USA undervar

1991 högre mellanår Danmark ochän något land. Sammantaget flyttadeannat
danskarna helst till USA följt Storbritannien,tätt Tyskland och Sverige.av

övrigt rörlighetenI mellanär Danmark och de övriga länderna ganska margi-
nell inomsåväl Norden inom EU.som

Siffrorna förändras visserligen mellan aren mellanströmmarna ländernamen
och harså det varit underär många år.svaga

5.4 Rörlighet fråga jämställdheten om-

Studier i landannat

Utnyttjas möjligheten fritt sig inom förröra EU studera eller arbetaatt att
främst mänav

EG:s verksamhet utbildnings-på och ungdomsområdet består flertalettav
utbildningsprogram.s.k. ERASMUS European Action Scheme for the Mobili-

of University Students EG:s för utbyteär studerande mellanprogram av
högskolor. Programmet syftar till förbättra möjligheterna för studerandeatt att
tillbringa del utbildningstiden utomlands och universitets-att uppmuntraen av

ERASMUSsamarbete. det utbytesprogrammet.är största I tabell 5.3 visas
fördelningen mellan kvinnor ioch dettamän uppdelat pá land.program resp.
Med land inte den studerandes nationalitet det land där den studeran-utanavses
de inskriven för sina universitetsstudier,är dvs. utsändningslandet.
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iefter kön,19901991 fördelade procentläsåretERASMUS-studenter5.3Tabell

MånKvinnorUtsändningsland

47,152,9Belgien
46,953,1Danmark
39,560,5Frankrike
42,257,8Grekland
35,464,6Irland
4356,4Italien
4653,6Nederländerna
50, 149,9Portugal
4356,8Spanien
40,959,1Storbritannien
50,050,0Tyskland

uppgift.saknasLuxemburgFör

tabell199091, 31ERASMUSMobility withinStudentKälla:

hadeTysklandochPortugalländersamtligafrånERASMUS-studenterna utom
kvinnligaalla länders198990199091. Läsåretmajoritet läsåretkvinnlig var
kvinnliga199091 denuppgick läsåretmanliga. Totaltfler destudenter än

Somdessförinnan.läsåretdensamma%, praktiskttill 56,3andelen taget som
olikakraftigt mellan ämnes-könsfördelningenvarieradetabell 5.4framgår av

områden.

efter ochkön19901991 fördelade äm-läsåretERASMUS-studenter5.4Tabell
inesområde, procent

Ämnesområde MänKvinnor

25,274,8Humaniora
4356, lSamhällsvetenskap
64 835 2Naturvetenskap ,,Övrigt 32,567,5
4356 3Totalt ,

199091, tabell 31ERASMUSMobility withinStudentKälla:
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Svenska studenter har möjlighet med sig sitt studielån utomlands,att tanumera
har underlättat möjligheterna vid universitet i andra länder.vilket studeraatt

199293 beviljades studielån försammanlagt 11 607 svenska studenterLäsåret
utomlands studier och dessa 6 809 kvinnor, dvs. 58,7 %.av var

iFörvärvsarbete landannat

rörlighet följd förvärvsarbete flyttar fler kvinnor frånVid män än ettsom av
60 %medlemsland till Perioden 1987 till 1991 utgjorde mänett annat. ca av

flyttade till EG-land för arbete där, 40 %dem ta ettett annat att ca varsom
kvinnor. Diagram 5.2 visar medlemslandnationalitet fördelningen kvinnorper

period.flyttade inom gemenskapen under denna Noteras börmän att an-som
proportionerna kvinnor i förvärvsli-delarna i mellan och mänstort motsvarar

vet.

inom EG flyttat till förDiagram 5.2 Medborgare medlemslandannat attsom
förvärvsarbeta, genomsnitt 19874991åren

0.5 0.5- -

Kvinnor0.4 0.4

Uppgift år Italien saknas

Källa: Employment in EG-komrnissionen 1993bEurope,
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arbetsmarknad5.5 EES störreen-

fritt mellan deflyttainom EES fårEES-avtalet innebär medborgare rätt attatt
verksamhet, studera,anställning,föravtalsslutande länderna startaatt ta egen

EES regelsystem. Enenligt för helaoch levabo gemensamtett gemensam-
diskriminering på grundförbudoch reglerna innebärarbetsmarknad skapas mot

liksom sociala och skatte-arbetsvillkordet gäller arbete, lön,nationalitet närav
mässiga förmåner.

iarbetsmarknaden frånutvidgningför SverigeinnebärEES-avtalet attaven
samarbetsområdet,europeiskanordiska länderna till hela detomfatta dedag

Österrike Liechtenstein. EESoch siktNorden och på ävendvs. hela EU samt
arbetsmarknad 155totalomfatta 18 länder ochsåledeskommer att om caen

löntagare.miljoner
vilket innebärfinnas kvar,nordiska arbetsmarknaden kommerDen attatt

övriga EES-länder.medborgares iskilja frånrättigheter kan någotnordbors
upprättandetinteinnebär EES-avtaletnordiska situationenskillnad från denTill

passunion.av en
närings-självständigaarbetstagares ochinnebär ocksåfria rörlighetenDen att

flytta med ochnationalitet, harfamiljemedlemmar, rättidkares attoavsett
familjemedlemmarMedsig i det aktuella landet.bosätta avses:

makamake-
under 21 årbarn-

försörjningför sinföräldrarnaberoende21 årbarn äröver avsom-
arbetstagarenberoendeföregående led desläktingar i ärnärmast avom-

sin försörjning.makamake föreller dennes

arbeta i detnationalitet,får likaså,Makamake och barn rätt attoavsett nya
arbetstillstånd.landet utan

innebäräkta make. Detinte sambo medområde likställerEG-rätten dettapå
sambordirekt rättighet förmotsvarandeinte innehållerEES-avtalet någon attatt

EG-domstolen harEES.i inomsig och arbetamed, bosättaflytta staten annan
bosättatill medborgaretillåter samborslagit fastdock attatt stat egnaom en

till medborgare iskall samboruppehållstillståndoch dem ävensig i landet ger
ickediskrimi-EG-rättensbygger påDettaövriga medlemsstater ha rätt.samma

neringsprincip.
sin samlevnadregistrerahomosexuella låtaDanmark kanochI Norge par

skyldig-rättigheter ochioch därmedpartnerskap settstort sammagenom
partnerskapet medhar utformats såPartnerskapslagarnagiftaheter attpar.som

hetero-äktenskap mellanföljdverkningarfårundantagvissa ettsomsamma
automatisk giltighetinte harpartnerskapetundantagensexuella. Ett är attav

lagstiftningnationellavarje landsinnebär detlandet. Detta ärutanför att som
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för huruvidablir avgörande landet likställtbetraktar partnerskapet med äkten-
skap eller inte.

EG-rätten likställer varken samboskap eller partnerskap med äktenskap men
hindraringenting varje enskild tillämpar regler beträffande samboratt stat egna

homosexuella och tillåteroch dessa liksom makar medfölja migrerandeatt
medborgare i EES-stater. Sverige tillåtsI i dag utländska sambor till såväl
svenskar invandrare bosätta sig här. Detta gäller homosexuellaävenattsom
par.

Arbetstillstånd

EES-avtalet innebär det skapas arbetsmarknad inom hela EES.att en gemensam
inomMedborgarna detta samarbetsområde behöver därför inte söka arbetstill-

stånd för arbeta i de andra länderna.något Detsamma gäller, nämntsatt av som
medföljandetidigare, make och barn.

Uppehållstillstånd

huvudtankarna med den fria rörligheten förEn inom EES är attav personer
medborgarna fritt skall kunna söka, erhålla och påbörja arbete i andra stater

administrativainom EES fördröjas åtgärder från nationellautan att av myn-
sida.digheters

medborgare inom EES har tillEn land inom samarbets-rätt att ett annatresa
området för där söka arbete och behåller därvid till arbetslöshetsun-rättenatt
derstöd från hemlandet under högst månader. Under förstade månadernatre tre

inget uppehållstillstånd.behövs
har ytterligare tidMan kan visa aktivträtt äratt stanna atten om man man

arbetssökande och under förutsättning har medel för sin försörjning.att man
fått arbete har till uppehållstillstånd såvida inte undantagenDen rättettsom om

skydd för allmän ordning, säkerhet hälsa föranlederoch annat.
Uppehållstillstånd meddelas, liksom tidigare, nationella myndigheter. Iav

det Statens invandrarverk utfärdaSverige skall uppehållstillstånd förär som
medborgare från länder inom Medborgare erhåller anställningEES. i ettsom

avtalsslutande land deras familjemedlemmar oavsett nationalitetannat samt
uppehållstillstånd femskall erhålla för minst Tillståndet skall därefterår. utan

kunna förlängas.vidare För arbete beräknas pågå mellan månaderett tresom
kan tillståndet till aktuella tiden.och år begränsas den För kortare arbetenett

månader krävs inget uppehållstillstånd.än tre
föreligger inget förekrav uppehållstillstånd skall sökas inresa iDet på att

arbetslandet detta kan ske platsen. få uppehållstillstånd krävspå För att av-
endast hon eller han kan uppvisa eller godkäntarbetstagaren ID-kortatt pass

anställningsintyg. medföljande släktingaroch För i föregående lednärmastett
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hemlandet debehöriga myndigheter i ärintyg fråndessutomkrävs attom
försörjning.för sin Uppe-makamakeeller dennasberoende arbetstagarenav

i tidbegränsasdet kaninte blir arbetslös,hållstillståndet upphör menom man
månader.varit arbetslös tolvänmerom man

övriga ickepensionärer ochstuderande,EES-avtalet ocksåiReglerna ger
familjemedlemmarEES-staterna liksom derasmedborgare iyrkesverksamma -

till-harEES. villkorsig inom hela Ett ärflytta och bosättarätt attatt man
inflyttadetill last. Deinte ligga värdlandetekonomiska medel förräckliga att

sjukförsäkring.visa de harocksåskall att en
erkändinskrivna viduppehållstillståndskall för fåStuderande att envara

begränsasuppehållstillståndet kanstuderande gällerutbildningsanstalt. För att
tillståndetlängrestudiernastudietidens längd, eller till årtill ett vararom
studerandeliksom denmakamake harårligen. Medföljandehärvidförnyas -

i studielandet.arbetasjälv rätt att-
generellingenEES-land har rättväljer studera iStuderande ett annatattsom

kan dockStuderande svenskarde studerar.från det land därstudiemedeltill
studier utomlands.studiemedel förfå svenskaredan nu

tillräckligabör medaktiva och pensionärericke ekonomisktBeträffande egna
fulltfolkpension,full svensktillgångar efter skattmedel motsvararsomavses
bo-täcktamotsvarande åldersvensk pensionär ipensionstillskott för samten

avsnitt 5.8.stadskostnader se vidare

Ãterkallelse uppehållstillstånd vissa falliav

fåruppehållstillståndvilkaförhållanden undervissautlänningslagenI ettanges
får återkallasTillståndet bl.a.i landet.sedan utlänningåterkallas rest omen

uppehållstillståndVidare kanärligtinte försörjer sig påhan sätt.hon eller
innanskall ha väcktsåterkallelsebrottslighet.vid befarad Fråganåterkallas om

uppehållstillstånd.Sverige medivarit bosatt två årutlänningen
återkallelsegrunder föruppställabemyndigatsRegeringen har att avnya

i enlighet med EES-uppehållstillståndför fåttuppehållstillstånd personer som
vistelse här medefterväckas två årsåterkallelse kanFrågan ävenavtalet. om

utlänningsförordningen skallireglernauppehållstillstånd. Enligt de ettnya
återkallas:uppehållstillstånd kunna

och fåttEES-avtalet,kommit hit grundutlänning,Om uppe-avsomen-
frivilligt lämnar sittanställning,han harför hon ellerhållstillstånd att en

möjlig-andraoch dessutom saknarsökaavsikt någotarbete nyttattutan
frivilligtdock tillåtetförsörjning i Sverige. Det måstetillheter attvara

anställning-mellanarbetslöshetoch viss tidandra anställningarsöka en av
kunnamåste accepteras.arna
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förutsättningfått sitt uppehållstillstånd under honOm medborgare atten
försörjning ocheller han har tillräckliga medel för sin saknarnumeraegna

medel.egna

vidanhöriga tredjelandsmedborgare, brutenmedföljandeFör är t.ex.som
till från land inom EES.anknytning medborgare etten

missförhållanden. varjeskall endast vid uppenbara IIngripanden äga rum
i Sverigeutlänningen har kvarenskilt fall måste rättövervägas att stannaom av

uppehållstillstånd.invandrarverk beslutar återkallelseskäl. Statensannat om av

5.6 Gränskontroller

Avveckling personkontrollav

för och genomförandet denEG-arbetet med den fria rörligheten personer av
avskaffandet de inre gränskontrollerna.omfattar ocksåinre marknaden av

EES-avtalet Sverige deltar således inteGränskontrollfrågor regleras inte i och
gränskontrollerna medlemsländerna aktualise-Avskaffandet mellanarbetet.i av

gränskontrollerna och samarbeta immig-stärka de påbehovet attatt yttrerar av
brottsbekämpningens område för upprätthålla högrationsområdet och att en

säkerhetsnivå.
kompensatoriska åtgärder motverka avskaffandetSyftet med dessa är att att

illegal invandring, narkotika-gränskontroller leder till ökad terrorism,inreav
gränsöverskridande Alternativ till gränskon-brottslighet.smuggling eller arman

medlemsländerna uppträderkan på sätttroller ett gemensamtattt.ex. vara
icke-EU-länder kontroll vid gräns ellermedborgare från EU:s yttregentemot

administrativa myndighetersamverkan mellan medlemsstaternasformer samtav
uppbyggnad datanät och databanker.av

inre sin iavveckla personkontrollerna vid de har grundMålet gränsernaatt
mellanstatlig nivåomfattande har bedrivits på inomRomfördraget och arbeteett

resulterat i konventioner.förverkliga Arbetet har bl.a. två Denför det.EU att
ansvarigt för handlägga asylansö-behandlar vilket EU-landförsta är att ensom

gränskontroller.s.k. Dublinkonventionen och den andradenkan yttre
hittills ratificerats länder beräknasDublinkonventionen har endast menav sex

gränskontrollkonventionen däremoti kraft under 1994. Den ärträda år yttre
Storbritannien och Spanienundertecknad grund tvist mellaninte påännu av en

konvention europeiskt informationssystem EISGibraltar. tredjeEn ettomom
konventionernakomplettera de tidigare ochunder utarbetande. EIS skall tvåär

länder förutses i dessa.informationsutbyte mellanmöjliggöra det som
förslagmedlemsländerna har färdigställt tillImmigrationsministrarna i ett

Dublinkonventionen. juni 1992 bestämdes tillträdeparallellkonvention till I att
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erbjudas förstaskulle i hand EFTA-kretsen. lämnades informellt tillTexten
juniSverige i 1992 förhandlingar tillträde kan inte innan allastartamen om

medlemsländer ratificerat Dublinkonventionen. Sverige har uttryckt intresse för
förhandlingar med EU kring sådan konvention.en

regeringen uppgift1992 tillsatte interdepartemental arbetsgrupp medI mars en
frågor inför förhandlingarnautreda rörande gränskontroller svensktatt om

i första delrapport innehöll lägesbeskrivning vad gällermedlemskap EU. En en
med gränskontrollernas avskaffande. Arbetet har fortsattarbetet inom EU med

för svenskkonsekvenser del medlemskap. Rapporten medrapport ettom aven
Gränskontroller och gränsformaliteter i EGEU-medlemskapsper-ettnamnet
har publicerats i november 1993.spektiv

Maastrichtfördraget

EG:s statschefsmöte i Maastricht i december 1991 skrevs för förstaVid gången
immigrations- och flyktingpolitiska frågor i Romfördraget. Viseringsfrågorna

för fortsattdå in under EU-samarbetet samtidigt grunden ladesfördes som
mellanstatligt asylfrågor, invandringspolitik och visstsamarbete bl.a. rörsom

samarbete. innebär det mellanstatliga samarbete bl.a.polisiärt Det att som
i de konventionerna fördes in i EU-samarbetet till-resulterat två ovannämnda
med polisiära frågor och säkerhetsfrågor. Maastrichtfördraget träddesammans

kraft den 1 november 1993.i

Schengenavtalet

med EG:s arbete har Frankrike, Tyskland och Beneluxländerna slutitParallellt
Schengenavtalet avskaffande kontrollerna vid de inredet s.k. gränserna.om av

resultat EG:s önskan ytterliga-Avtalet kan sägas ett ursprungsstaters attvara av
fördjupa samarbetet för avveckla de inbördes gränskontrollerna.attre

i förutom femAvtalet har dag de nämnda länderna undertecknatsav ovan av
Italien, Spanien och Portugal och Grekland. juni 1990 under-Den 1senast av

Schengenavtalets tillämpningskonvention förtecknades lägger grunden detsom
praktiska genomförandet avvecklingen gränskontrollerna. Såvitt kanav av nu

tillämpningskonventionen i kraft tidigast februari 1994.bedömas träder den 1
Schengenavtalets tillämpningskonvention innehåller bestämmelser attom

avskaffa alla personkontroller vid de inre kompletterasDessagränserna. av en
kompensatoriska liknandelång rad åtgärder och desamma ellermånga ärav

kommit fram tilldem i EG-arbetet. inte alla medlemsstater deltar iAttman
Schengenarbetet kan komplicera imförlivandet avtalet.av



rörlighet förFri 115personer

Ökar5.7 rörligheten
flytta tillMotiv för landatt ett annat

sitt hemland och frivilligt bege sig tillfår i första hand lämnaVad atten person
fattigdom i hemlandet,land arbetslöshet,Kärlek, äventyrslust, attannatett

få arbete bättre denmed sin familj, möjlighetenföljer att ett som passarman
lön eller annatutbildningen alternativt leder till högre någotenegna

19 beskrivits olikaLångtidsutredningen 1992 SOU 1992: harbilaga 18 tillI
migrera. Följandeför den enskildes beslutkan bli avgörandefaktorer attsom

diskuteras:faktorer

förväntade reallönenDen

i invandringslandetreallöneskillnader mellan länder lediga platser ärStora samt
till stånd.för arbetskraftsmigration skall kommaförutsättningarviktiga att

förhållandevis reallöneutveckling under ochhaft årSverige har senaresvagen
immigranterknappast attraktivt förfrån den synpunktenSverige änär mer

länder iandra rika Västeuropa.

Arbetsmarknadsläget

full sysselsättning till länderattraktivt flytta till länder med änDet är attmer
arbetslöshetsgraden spelar rolldock inte baramed hög arbetslöshet. Det är som

arbetslöshetland visserligen har högantalet vakanser.också Ettutan som men
sig till sig arbetskraft.kunna lockasamtidigt stark tillväxt har visat

Geografiskt avstånd

inflyttningsland spelaruttlyttningsland ochgeografiska avståndet mellanDet
rörligheten. Förutom flyttkostnadernaavstånd hämmar oftaroll. Ettstor stort

hemlandet höga.kostnaderna för besök i det fornablir

inflyttadeTidigare

koloni tidigare inflyttade lands-finnsFlyttning underlättas det redan enav om
till länder och därMigranter flyttari det landet. gärna ävenmän orternya

psykologiskt kan det kännasbor.från det landet redan Rentpersoner egna
Vidarefinns landsmän i närheten. kanlångt hemifrån detlevalättare att om

denvid myndighetskontakter påmigranter medverkatidigare orten.t.ex. nya

ejfekterDemografiska

befolkningsökningen minskar.takten ifaller födelsetalen ochSydeuropaI
för allt färre i dessa länder kom-förhållanden talar detoförändradeUnder att
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frånutvandra. Om utvandringen dessa länder ändå blir omfattande kanattmer
behöva rekrytera arbetskraft utifrån.kommaländerna att

därför bliEG har flyttströmmarna från söder till och det kangåttInom norr
inom EES. kande sydeuropeiska länderna finna arbetskraft Detförsvårt att

demografiska utveck-i detta sammanhang viktigt beakta densåledes attvara
Medelhavsområdet. gäller visserligen länderlingen söder och Detöster om

EES sikt kraftiga befolkningsökningen i länderutanför på kan den sommen
Libyen, Syrien och Turkiet komma påverkaAlgeriet, Egypten, Marocko, att

i förekommer detinvandringen till och rörelserna inom Redan dagEuropa. en
till Grekland, Itali-omfattande illegal arbetskraftsinvandring från dessa länder

Portugal och Spanien.en,

Ålder, utbildning, kultur, språk och klimatkön,

minskar migrationsbenägenheten med stigande ålder, dvs.I allmänhet yngre
Även roll.flytta kön utbildning spelarmänniskor tenderar äldre. ochänatt mer

flyttaflytta kvinnor och högutbildade tenderarMän tenderar än attatt mermer
migrationenlågutbildade. det gäller kultur och språk underlättasNärän av

flyttbe-Slutligen påverkaslikheter mellan utflyttnings- och inflyttningsland.
till ofta klimat i värdlandet.nägenheten land gynnsamtett ettav

rörlighet förväntasökadKan en

befolkningenflyttade endast 0,1 %mitten 1980-talet under årI ett ca avav
regioner inom EG-land.EG-land till och 0,2 % mellanfrån ettett ett annat

%.1960-talet den 0,5mellan länderna har sjunkit sedan dåRörligheten var
hittills gjort finns det ingenrörligheten följer denOm mönstersamma som

Spaniens inträde denanledning förvänta sig Portugals och påatt att gemensam-
medföra dramatisk ök-arbetsmarknaden 1993 skulle komma någonår attma

rörligheten.ning av
EG-länderna således varit låg och har tillRörligheten mellan har årengenom

arbetstagare med universi-fallit under de Undantagetoch med åren. ärsenaste
rörlighet- inte bara inomvilka visar stadigt ökad EU överutantetsexamen en

världen.hela
Reallöneskillnaderna mellan Sverige och flertalet nuvarande EU-länder för-är

hållandevis medlemsländer har lägre reallöner de svenskasmå. De änsom
varför inte finnsrelativt avstånd från Sverige, det någraligger på ett stort

förvänta sig kraftig rörlighet till Sverige vid svensktstarka skäl någon ettatt
EU-medlemskap, särskilt inte Sverige har hög arbetslöshet.enom

sin hembygd liksomBetydelsen närhet till släkt, ochvänner attegen avav
i klimat liknandekommunicera det språket och levakunna på att ettegna

faktorer för flytta. Skillnaderhemlandets återhållande den övervägerär attsom
minskar flyttbenägenheten.traditioner kan också faktoreri kultur och vara som
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ökarörligheten kommer drama-därför inte troligt den faktiskaDet är attatt
förindividuell frihet EU-ländernassig fritt främsttiskt. fåAtt röra är nog en

för medborgarna inomfria rörlighetenskall denmedborgare. På sättsamma
EES ses.

utnyttjar fria rörlighetenVilka den

det inledningsvisökad rörlighetVid analys eventuellt ärpersoneraven av en
nödvändigt hålla isäratt

olikastudie- affársbesök i ländervisserligen och1 den gör mensomgrupp
land.anställd och bosatt i ochhela tiden är ett samma

fritt flytta till land förutnyttjar möjligheten2 den ett annat attattgrupp som
och leva.anställning, verksamhet, bodär startata egen

fritt bosätta sigaktiva har3 icke ekonomiskt rättden attnumerasomgrupp
inte kan ställainom hela EESgenom EES-avtaletinom EU men som samma

ekonomiskt aktiva kan.likabehandling dekrav på som
internationelltsig visserligen arbetari den första rörPersoner mengruppen

inskrivna i hemlandetsanställningsvillkor ochenligt hemlandets ärfortfarande
sannolikt ökai denna kommerförsäkringskassa Rörligheten att mengrupposv.

fria rörlighet med-blandas ihop med dendetta slag får interörlighet somav
svenska med-till gällaerbjuds och utvidgatsi EU-länder ävenborgare attsom

EES-avtalet.borgare genom
möjligheten tillutnyttja deni andradenAtt senaregruppenpersonersom

därmed ocksåsig i det landet ochbosätterrörlighet innebär attatt mannyaman
regelverk.olikafölja värdlandetsskall

sig i landfritt kan bosättatredje bestårDen annatpersoner somgruppen av
ekonomiska medel deklara sig med såförutsättning de kanunder attegnaav

visa de harocksåligger värdlandet till last. måsteinte Denna att engrupp
i landet.heltäckande sjukförsäkring gällersom

återfinns i EES-avtalet gällersomfri rörlighet förEG:s regler personerom
kategorierna 2 och Trotsfaller underde svenska medborgaresåledes som

intesig fritt förväntasför någonmöjligheter dessa röraökade attgrupper
vissa individerdäremotökning rörligheten. Sannolikt kommerdramatisk attav

arbetatid studera ellereller längreutnyttja möjligheten under kortare utan-att
i första hand följandehemlandet. gällerför Det grupper:

verksamhet i fleraetablerarvid företag och institutionerAnställda som
rörligheten bliföretagsrelateradeSannolikt den störreländer. kommer att
medför behovinternationaliseringendärför den ökande störrebl.a. ettatt

utsträckning etableraiförväntasinformationsutbyte. Företag störreav
specia-personal, särskiltvill kunna sändai flera länder och dåverksamhet

mellan olika dotterbolag.lister,
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följd ständigtbli rörliga denFöretagsledare kommer änatt avmer som en-
företagen. kan dockpågående internationaliseringen Det värt attvaraav

detmöjligheterna sig helt fritt ofta minskas påröra attatt attnotera av
landets språk och haransvarsfulla helt behärskarkrävs attposter man

sociala struktur.kunskaper landets ekonomiska, legala ochingående om

och arbetar i s.k.bori medlemsstat gräns-Personer annan,ensom en-
bli allt viktigare och eventuellaRegioner kommer troligengångare. att

exempelallt mindre roll. Ettmellan länder kommer då spela ärgränser en
den fransk-tyskaområdet längs gränsen.

land. svenska ungdomar har dettavill studera i FörStudenter ett annatsom-
möjligt med sig sitt studielåndetunderlättats äratt att tagenom numera

har bl.a. visat sigAtt detta attraktivt för svenska studenterutomlands. är
frånstudielån för studier utomlands ökatantalet studenter sökeri att som

16 1993.000 1989 till 0002 år åröverca

sig i sydeuropeisktbeslutar sig för bosättaPensionärer att ett varmaresom-
flyttar fler svenska pensio-kan Sannoliktland växa.är antasgrupp somen

Sverige.utländska pensionärer tillsöderut det kommerännärer

samband medslopandet gränskontrollerna i EU-läggaskanTill detta ettatt av
i landet.för illegal arbetskraft sigkan underlättamedlemskap att ta

Prostitution

arbetskraftinvandrad och inhemsklikabehandling ärPrincipen av av-om av
rörligheten skall reell. Medlemsstaternabetydelse för den friagörande att vara

och förbestämmelser för de medborgarnaexempelvis inte ha olikafår egna
från andra medlemsländer.medborgare

prostituera sig pågäller frågan invandradVad rätt att annanpersonsom
Adouifrågan prövad EG-domstolen måletterritorium denmedlemsstats är av
1665.11681 1982 ECRoch staden Liege, 115 ochbelgiska statenmot

från Belgienutvisa franska kvinnorgällde den belgiska kundeFrågan statenom
Grunden för utvisningende sig prostitution.den grundenpå ägnat attatt var

beslutet grundarlikabehandlingsprincipen enligt EG-rätten kan åsidosättas om
ordning, säkerhet och hälsa.sig till allmänpå hänsyn

lagstiftningen inte förbjöd belgiskafann dock den belgiskaDomstolen att om
med-inte medborgare frånprostituera sig kunde hellermedborgare annatatt

belgiskt territorium.lemsland förbjudas detta pågöra
i Belgien skulle detta haprostitution varit kriminaliseradhadeOm däremot

medborgare.för invandradevarit förbjudet såväl de egna som .imedborgareprostitution inte förbjuden. innebärSverige DetI är ettatt ann
utvisasinte kanförsörjer sig prostitution i landetEES-land härsom
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Skulle prostituera sig i Sverigedenna grund. det däremot förbjudet såattvara
skulle sådan utvisning inte strida EG:s och EES regler.mot

5.8 Social trygghet för flyttarpersoner som

inom EES

Samordning för social trygghetsystemenav

EES-avtalet omfattas Sverige EG:s regelverk för samordningGenom av av
1992:1776för social trygghet. kommer ske lagenDet attsystem genom om

social flyttarsamordning för trygghet inom Europeis-närsystemenav personer
ekonomiska samarbetsområdet EES, träder i kraft samtidigt med EES-ka som

avtalet.
Grundbestämmelserna i EES-avtalet den sociala tryggheten finns i avtaletsom

Romfördragets artikel Tillartikel 29, 51. artikeln anknytermotsvararsom
bilaga EG-förordningar inomavtalets VI innehåller de den socialam.m.som

EFTA-länderna skall sina lagstiftningartrygghetens område till.som anpassa
Huvuddelen den regelmassa området social trygghet ingår i EES-av som

förordningarna EEG 140871 och 57472avtalet gällerutgörs av nr nr som
tillämpningen för social trygghet anställda, egenföretagare ellernärsystemenav

inomfamiljemedlemmar flyttar gemenskapen.deras
Förordningarna kommer huvuddelen de överenskommelseröveratt ta av som

med flertalet EG-länder, iregleras i sociala konventioner konvention mednu
Österrike konventionen.i den nordiska Genom EES-avtalet får Sverigesamt ett

inomheltäckande för EES. Avtalet skydd i regelsystem ettpersoner ger som
tidigare åtnjutitomfattande vad svenska medborgare utanför Norden.änär mer
verklig möjlighetSvenska pensionärer får för första bosätta siggångent.ex. att

de andra länderna efter fritt val. sociala konventionerna kommeri något Deav
itroligen finnas kvar i omarbetat skick för kunna träda in de fall EG-att att-

förordningarna inte tillämpliga.är
Även efter EES-avtalets undertecknande har ändringar skett i regelverket.

tanken EES-avtalet i framtidenbärande med skapa såDen är ävenatt - -
enhetliga regler möjligt inom hela samarbetsområdet. De ändringarsom som

efter 31 juli EES-avtaletskett den 1991 omfattas inte avsiktenännu ärav men
försöka få till stånd anpassning gjorda ändringar möjligt.så snartatt en av som
december 1992 riksdagen lagstiftning till folkpension.I rättantog omny

januari 1993 har indirekt föranlettsregler trädde i kraft den 1 ochDessa av
sig för folkpensionEES-avtalet. innebär kvalificerar arbeteDe att genomman

i pensioneringen.eller bosättning Sverige under tiden före
har vilka ytterligare änd-Utredningen socialförsäkringen och EG utrettom

social trygghet anled-behöver i svensk lagstiftning medringar göras omsom
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SOUEES-avtalet. Utredningens arbete i betänkandetning presenterasav
Social EES. betänkandet beskrivs mycket ingående1993:115 trygghet och I

socialförsäkring anledning EES-vilka konsekvenserna blir för svensk med av
funnit fortsatta beskrivningen iKommittén har grund härav denavtalet. att

hänsvisas till betänkandetavsnitt kan mycket övergripande. I övrigtdetta göras
trygghet och EES.Social

konventionerförordningGemensam ersätter

lagstiftningförordning EEG 140871 omfattar all nationelliReglerna nr
social trygghet och kan hänföras tillavseende som

sjukdom moderskapförmåner vid och-
avsedda bevara eller för-vid invaliditet, sådanaförmåner äräven attsom-

förvärvsförmåganbättra
vidförmåner ålderdom-

efterlevandeförmåner till-
och arbetssjukdomarvid olycksfall i arbetetförmåner-

dödsfallsersättningar-
vid arbetslöshetförmåner-

barnbidrag.familjetörmåner inkl.-
och särskilda legala förtillämplig alla allmännaFörordningen påär system

avgiftspliktde bygger eller inte. Förordningensocial trygghet, påoavsett om
medicinsk hjälp, förmåner till offerdäremot inte social eller utgårgäller som

för statligt anställdadess följder eller särskilda ochför krig eller system perso-
behandlas sådana.somner som

social med flertalet EG-tidigare slutit konventioner trygghetSverige har om
iFörordning EEG 140871 utsträckningEFTA-länder. ersätteroch stornr

blir förordningens reglerkonventioner. innebär det normaltDetdessa att som
exempelvis får vård i andrabosatta i Sverigetillämpasskall när staterpersoner

EES får vård i Sverige.och bosatta inominom EES personer
helt. detroligtvis inte upphävas IKonventionerna social trygghet kanom

konventionernas be-förordningen inte tillämplig detundantagsfall, ärnär är
vis-människorskall sådant fall vårdstämmelser användas. Ett är somavsom

i andra länder.inom EU-länder medborgareserligen bosatta ärär men som
föränd-Sverige och länder utanför berörs inteKonventionerna mellan EU av

ringen.

behörigbehörig institution och statBegreppen

behörig institu-behörigbehörig institution och viktiga. MedärBegreppen stat
tillinstitution försäkrad eller hartion den hos rättärpersonenavses som
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förmåner från. Med behörig den medlemsstat inom territoriumstat avses vars
den behöriga institutionen finns. viktigtDet varje försäkradärattanses person
i endast det inteså råder tvekan betalningsansvaretnågon förstat atten om var
förmånerna ligger.

Det normala bor och arbetar i ochär fallI såatt stat.en person en samma
omfattas hon eller han de regler social trygghet gäller i den statenav om som

förordningoch EEG 140871 har inte betydelse längenågon så dennenr
förblir i Först blir det aktuelltnär funde-gränsstaten. atten person passerar en

vilken regler skall tillämpas.över då förordningenDet skallärstatsra som
tillämpas.

behörigaDen för arbetstagare eller självständigt förvärvsverksamstaten en
person normalt den där arbetar.är Det gäller hon ellerävenstat personen om

skullehan bosatt i Att lägger vikt vidsåstat. storvara en annan man var
arbetsplatsen belägen hängerär med förordningen bygger denpåattsamman
konstruktion för social trygghet vanligast i EU-länderna,är nämligen attsom

till förmåner knytsrätten till arbetet.
Även för arbetstagares familjemedlemmar den behörigaär den därstatenen

arbetstagaren arbetar. Med familjemedlem normalt erkännsavses person som
sådan i lagstiftningen iden medlemsstat inom territorium hon ellersom en vars

han bosatt. Värtär familjemedlem har förvärvs-äratt notera att ett egeten som
arbete inte faller in under begreppet familjemedlem vid tillämpningen för-av
ordning EEG 140871 försäkrad iär dvs. försäkrad i detutannr egen person,
land hon eller han arbetar.

pensionär behörigaFör den den betalar pensionen.är Harstatenen som
pensionären till pension flerafrånrätt behörig denär lag-stater stat stat vars
stiftning pensionären omfattats under längst tid normalt den där hon ellerav
han arbetat längst. Om bosättningslandet frånde vilken pensio-är stateren av

har till pension,nären rätt bosättningslandet behörigär detnär gällerstat
sjukvårdsförmåner.

Grundläggande principer

Anställda, egenföretagare familjemedlemmarderas utnyttjar möjlig-samt som
heten flytta mellan olika länder inom EES skall känna social trygghet. Iatt

syftedetta skall de olika ländernas för social trygghet samordnas.system
förReglerna denna samordning bygger följande grundprinciper:på

Principen endast tillämplig lagstiftning innebär endast skallattom en personer
omfattas lagstiftningen i medlemsland. Principen tillämplig beträffandeärettav
både till socialförsäkringsförmånerrätten och skyldigheten betala avgifter tillatt
socialförsäkringen. Huvudregeln anställd eller egenföretagareär ochatt en -
dennes familjemedlemmar skall omfattas socialförsäkringslagstiftningen iav-
det land där arbetet utförs, oberoende arbetsgivaren bor eller arbetsgiva-av var
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tillanslutenalltså inte tillåtet änbeläget. Det är ettföretag är att mervararens
blir försäkradSyftet undvikasocialförsäkringssystem. ärlands attatt personen

socialförsäkringsskydd.heltalternativt stårlandi utanän attett en personmer
EES-land äriinnebär medborgareLikabehandlingsprincipen ettatt som

förordning EEGomfattasochmedlemsstatibosatta nravsomannanen
socialförsäkrings-frågaiskyldigheterrättigheter och140871 har omsamma

betyderDetmedborgare.bosättningslandetsavgifteroch attförmåner egnasom
tillförutsättning för rättmedborgarskaplagstiftningivillkor stats somomen

omfattasgällandeinte kanförmån görassådan gentemot avsompersoneren
social-medlemsstaternasskillnader mellanintePrincipen berörförordningen.

ställs krav pådetocksåPrincipen förhindrarförsäkringssystem. t.ex. att upp
skall likstäl-EES-statimedborgarei landet förvistelsetidsviss att en annanen

frittmedlemsstaternasåledesstårmedborgare. Det attlandetsmedlas egna
förenligt landetsförmånerför tillvillkorenlagstifta rätt systeminternt om

medlemsstaterfrån andramedborgareförutsättningundertrygghet,social att
förmån.tillgällermedborgare vad rättlikabehandlas statens enegnasom

skillnaderundanröjainte sikteLikabehandlingsprincipen alltså atttar som
socialförsäkringssystem.medlemsländernasigrund i olikhetersinhar

betalasskall kunnaförmånerintjänadeinnebär utExportabilitetsprincipen att
kontantförmånergällerbosatt. DenEES den berättigadeinom äroavsett var

ersättning itill efterlevandeålderdom ellerinvaliditet ellervid samtutgårsom
får inteförmånerarbetssjukdomar. Dessai arbetet ellerolycksfallanledning av

denanledningkonfiskeras medellerinnehållas, drasändras, attminskas, av
det land ärEES-landflyttar till änbosatt i ellerberättigade är ett annat som

ibetalningen.föransvarigt
detinnebärSammanträffande förmånerförhindrande attPrincipen avavom

grundadeslagflera förmånerkravmöjligt påskallinte att sammaavresavara
flera medlemsstater.från ellerförsäkring tvåobligatoriskperiod,på avsamma

pensionergällerprincip. detNärdock från dennaundantagVissa görs t.ex.
uppställalagstiftningnationellai sinmedlemsstatvarjedet påankommer att

pensionstagarentillmed hänsynpensionsförmånerminskningregler attavom
social förmån.pension ellertillharsamtidigt rätt annanannan

försäk-vissEES-land kräverinnebärSammanläggningsprincipen ettatt om
vidskallförmånertill socialabosättningstid för rättellerarbets-rings-, man
be-PrincipenEES-land. ärtid ibeakta sådanberäkningen även annatett av

pensions-medbosättning, vissa årvissdet krävssituationer däritydelse t.ex.
fullgjorts förkvalifikationstid harvissinkomst eller attgrundande enatt annan

försäkringstid ibosättnings- ellersituationer kandessaskall Iförmån utges.
uppfyllt.kravetprövningen ärbeaktande vidiland tasannat av om

sammanlägg-gällande enligtsinvillinom EES rättgöramedborgareEn som
försäkringskassanoftasti Sverigemyndighettill behörigningsprincipen skall

försäkringsperiodkvaliñkations- ellerstyrkerintyglämna somett som
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fullgjorts enligt lands lagstiftning. Sådana intyg utfärdas behörigett annat av
institution i det tidigare förvärvslandet.

Principen icke-överlappning proratatemporisprincipen innebärom att en
pensionstagare har till proportionellträtt beräknad pension från varje landen
hon eller han intjänat pensionsrätt Principen tillämpas endast på sådana
förmåner bygger intjänande,på pensioner.t.ex.som

Sjuk- hälsovårdsförmåneroch

EES-avtalet förändrar inte förhållandet mellan Sverige och de länder vi tidigare
haft sjukvårdskonventioner med det gäller möjligheternanär akut vård vidatt
tillfällig vistelse i sådant land. Personer bosatta i dessa länder behöversom
akutvård de besöker Sverige kommernär liksom få sådan vård till låg ellernu
ingen avgift. Förutsättningarna normaltär de försäkrade.är Detsammaatt
gäller människor bor i Sverige och besöker dessa länder.som

Genom EES-avtalet kommer svenskar och medborgare i andra EES-länder
i Sverigebor kunna få akutvård till låg eller ingen avgiftatt i deävensom

länder Sverige inte tidigare haft sjukvårdskonventioner med, dvs. Belgien,som
Grekland, Irland, Spanien och längre fram Liechtenstein.även

Icke akut vård, dvs. planerad vård, omfattas inte de nuvarande sjukvårds-av
konventionerna. En behöver planerad vård och på besökär iperson som ut-
landet förväntas normalt hem för vård. Så blir det enligtäven deattresa nya
reglerna. Tillfällig vistelse i land kommer inte vidareett annat rättutan att ge
till planerad vård till låg eller ingen avgift.

Om vistelsen denär arbetar i det andra landetarten attav utanpersonen att
bosatt där, kan hon eller han ändå vård till låg avgift där. Därtill kom-vara

hon eller han liksom tidigare har till vård i bosättningslandet.rättattmer
gällerDetsamma den arbetandes familjemedlemmar. Syftet möjliggöraär att

rörlighet inom gemenskapen.personers
Förordning EEG 140871 hur betalningsansvaret för vården fördelasstyrnr

mellan I dag, Sverige tillämparnär inte EG:s regler, sker vårdenstaterna. vid
konventionsfall vårdlandetspå bekostnad. Genom EES-avtalet och således även
vid EU-medlemskap skall normalt den behöriga fakturerasett förstaten en
arbetstagare normalt den där arbetar. Stater inom gemenskapenstat personen
kan emellertid bilateralt komma frånöverens avstå kräva återbetal-att attom
ning, såsom i dag i praktiken gäller vid konventionsfall. När sådana överens-
kommelser inte har slutits skall den behöriga faktureras och den be-staten
höriga institutionen.

innebär förDet den svenska sjukvårdens del det blir viktigare tidigareänatt
konstatera patient besök frånpå EES-land försäkradatt är ochett annatom en
hon eller han försäkrad. försäkradeär Den uppvisamåste försäkringsbe-var ett

vis för slippa betala vården själv. Dessutom måste sjukvårdenatt upprätta ett
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till dethänvisasövrigtIbehörigapatientensfakturera stat.förunderlag att
EES.ochtrygghetSocial1993:115SOUbetänkandetnämndaovan

socialavarje landsangelägenhet därnationellsjukvårdoch är egnaHälso- en
fmansieringsform.ochorganisationvårdenspräglartraditionerkulturellaoch

haftEG inteimedlemskapvisarvilketländernamellan är attSkillnaden stor,
sjukvård.ochsin hälso-byggtländernagäller hurdetpåverkan närnågon upp

sjukvård.i begreppetingåskallexempelvis vaddefinierarlandVarje som
ingå iutförandet aborterochfri aborttillkvinnorhar rätt ansesSverigeI av
sjuk-normalai detskall ingåinteabortbestämmerländerIsjukvården. attsom

i detingårdäremotabortOmfri abort.tillsaknas norma-rättenvårdsbegreppet
planerad vårdformingreppsådantsjukvårdsbegreppet ett avvara enanses

till hem-förväntaslandibesökkvinna på annatinnebär ett resavilket att en
abort.genomgåförlandet att en

fri aborttillIrland saknar rättenkvinnairländskdåhänderVad enom --
detkaninte görahoneftersomhärabortvill genomgåhonochSverigeivistas

situationer:olikaföljandemellanskiljaviktigthemlandet Det äri att

Sverigeidvs.arbetslandet,iförsäkradSverige. Honi ärarbetarKvinnan- bekostnad.svensksjukhus påsvensktvidabortdå göraoch kan etten

arbetarmakesinmedföljande tilli Sverige såsombosattKvinnan somär- utföras härkanoch abortensinviaSverigeförsäkrad idåHon ärhär. man
bekostnad.svensklandet påi

ochborSverige. Honiarbetarsinbesök hosKvinnan är somman- förutsättsplanerad vårdVidförsäkrad där.därförIrland och ärpåarbetar
dettadeti eftersom ärförsäkradland hontill det ärskallhondet att resa

inte görakanhonblirResultatetkostnaderna. attförland ansvararsom
kan inteoch honbekostnadirländskadenSverige påi statensaborten

honeftersom ärbekostnadsvenskadenpåaborten statensheller göra
Irland.försäkrad på

honSjälvSverige. äriarbetarirländaregift medKvinnan är somen- villoch görabesök hosOm honIrland. ärhemmafru enmannen
skullesig hontänkakunnateoretiskt attskulleSverigei setthärabort man

samförsäk-honeftersom ärbekostnadsvenskadettakunna göra statens
förvärvsarbete ochsaknarhonförutsatt egetmed sin mannenrad attman

med stödhontveksamtmycketdockSverige. Det ärförsäkrad i avomär
denigenomdrivakunnaskulle140871 attEEGförordningireglerna nr
tillkornhonvisade sigdetaborten attbekostaskullesvenska omstaten

syfte.i dettaenbartSverige
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Rätt till socialt bistånd

Som syftar förordning EEGangetts 140871 till samordnaovan länder-attnr
för social trygghet.system Inom EES det landetär där förvärvsarbetetnas sker

vilketavgör lands socialförsäkringssystem skallsom gälla. Intjänadesom
förmåner kan dvs. betalas inomexporteras, EES den berättigadeut oavsett var

bosatt.är
För Sveriges del faller de flesta förmånerna enligt lagen allmän försäkringom

AFL och anslutande förmånssystem, arbetslöshetsförmånert.ex. och barn-
bidrag under begreppet sociala förmåner. Försäkrade enligt AFL delsär
svenska medborgare, dels svenska medborgareutan att ärpersoner som vara
bosatta i riket. Reglerna förmåner enligt AFL bygger således på bosätt-om en
ningsprincip. Bosatt i riket skall inskriven i allmän försäkringskassa.vara en

Genom EES-avtalets ikraftträdande kommer förordningäven EEG nr
161268 handlar arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapensom bliom att
gällande i landet. Enligt artikel 7 i denna förordning skall arbetstagareen som

medborgare iär medlemsstat inom medlemsstats territoriumen åtnjutaen annan
sociala och skattemässiga förmåner landets medborgare.samma som

Denna bestämmelse är väsentlig innebörd bl.a. på det sättet förmånav att en
inte omfattas förordning EEG 140871 ändå kan fallasom underav nr

tillämpningsområdet för förordning EEG 161268. Saken kan uttryckas sånr
medan förordning EEG 161268att de grundläggande reglerna förnr anger
till socialarätt förmåner för migrerande arbetstagare, förordning EEGanger

140871 de speciella regler för förmåner omfattas begreppetnr socialsom av
trygghet.

Till skillnad från förordning EEG 140871 samordnar förnr systemensom
social trygghet förordning EEG 161268styr till socialarätten förmå-nr
ner. Bland de sociala förmånerna ingår inte bara socialförsäkringsförmåner

även socialt bistånd enligt nationellautan t.ex. regler.
Allmänt kan sägas välfardssystemens framväxtatt har gjort det svårt att ur-

skilja tydlig mellangräns socialt bistånd och social trygghet. Känneteck-en
förnande reglerna för socialt bistånd är de syftar till oberoendeatt att av-

anställning eller tillhörighet till försäkring dem i behovärgarantera som av-
hjälp minimistandard. förDet trygghetsförmånerna karakteristiskaen är deatt

lagfästautgör rättigheter, utgår grund anslutning till försäk-t.ex.som ettav
ringssystem och efter klart definierade villkor för till förmånen.rätt

EG-domstolen har betydande antal rättsfall utvecklatett principergenom att
lägga till grund för gränsdragningen. Förmånernas klassificering enligt den
nationella lagstiftningen härvidlagär betydelse. Inte heller detutan är be-av
tydelse hur viss förmån finansieras detnär gäller avgöra deten äratt om en
socialförsäkringsförmån eller inte.

SverigeI behandlas frågor socialt bistånd i lagstiftning rör socialtjän-om som
och då främst i socialtjänstlagen. I dennasten lag stadgas kommunen har detatt
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hjälp destöd och dendetfåri kommunenvistasdeför attansvaretyttersta som
frånskillnadvistelseprincip tillalltså påregelverk byggerDettabehöver. en

bosättningsprincip.bygger påAFL ensom
140871EEGförordningfrånsigskiljer161268EEGFörordning nrnr

Detinte kanförordningen exporteras.den förraenligtförmånernaattgenom
arbetstaga-nämntsVidare ägermed derasoförenligt ovan ennatur. somanses
miniminivåDenmedborgare.landetssociala förmånertillrätt somsammare

lev-sökandensefterbestämmasmåsteavseddförmånen är garanteraattsom
Förmånen ärlevnadsstandarden påförhållande till orten.inadsomständigheter

för-andradärtillöverföralämpad statintedärtillmed hänsyn att annanen
för för-sigkvalificerakaninteskillnad ärråder. En atthållanden manannan

sammanläggning.hjälpmed161268OEEGförordningenligtmåner avnr
140871EEGförordningomfattasintesociala förmåner nrSådana avsom

förordningenligtförmånersocialabetraktasfalli mångasåledeskan som
delargällavidkommande bl.a.svenskt storaförtorde161268. DettaEEG nr

arbetahit förkommerEES-stat attimedborgareEnsocialtjänsten. somenav
likabehandlingberättigad tillhon vistas häreller hantiddenundersåledesär

ekonomisktsåvälbiståndsocialtMedområde.socialtjänstenspå avsesäven
särskildaiboendefärdtjänst,hemtjänst,stöd ärstöd. Annat t.ex.annatsom

stödpersonligtfall, m.m.

biståndsocialttillarbetssökande rättHar

frittEESinommedborgareärförrörlighetenfria attmed denTanken personer
iarbetavill annatsamarbetsområdet. Den etthelasig inomfå bosätta somskall

ocharbetesökadärförlanddettasig tillfritt attröramöjlighetland har att
måna-högstunderhemlandetarbetslöshetsunderstöd från tretillbehåller rätten

ocharbetesökaSverige förtillkommer attdåhänderVadder. personom en
Är dentillräckersig intemedhardennearbetslöshetsersättningden som

dvs.sökandetiden,underredanbiståndsocialttillberättigadarbetssökande
arbetefåtthanellerhoninnanredan ett

Domstolen31685.Lebonfallet1985EG-domstolenhar prövatsFrågan av
democharbeteharmellan demskillnad ettklarföreliggerdetfann somatt en

domstolenenligtkategorin kundeförstadenEndastarbetssökande.ärsom
arbetssökandeEnmedborgare.landetslikabehandladblikräva egnaatt som

behand-bli161268 krävaEESförordning attmed stödintesåledeskan nrav
intearbetslöshetsersättningenmedborgarevärdlandetslikalad omegnasom

socialttilldärför inte rättföreliggerreglerEG-rättensEnligttill.räckaskulle
situationer.i dessabistånd

försörjaförmedelekonomiskatillräckliga attinte hararbetssökandeEn som
enligtskall dennehemresanmedel förSaknashemlandet.återvända tillskallsig

bekostnad.svenskaåterbördasavvisningsregler statensgällande
svenskaenligtprövadesfråganhändaskullevadblir dåFrågan omsom
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regler, dvs. vilken till förmånerrätt redan i dag kan föreligga på grundsom av
svensk lagstiftning. Såsom reglerna i socialtjänstlagen utformadeär spelar det
för till biståndrätten ingen roll har arbete i Sverige eller inte.om Detpersonen
spelar heller ingen roll hon eller han bosattär i Sverige eller inte.om En kom-

har detnämnts för allamun yttersta vistassom i kommunenansvaret att som
och saknar medel till sitt uppehälle får det stöd och den hjälp de behöver. Detta
torde i sin innebäratur kommeratt hit för arbetaen person som att men vars

inte räcker till berättigadär till stöd inte enligtpengar EG-rättens regler men-
enligt svensk lagstiftning. Sådant fårstöd framutgå till avvisningsdagen.antas

Har studerande till socialt biståndrätt

Studerande har enligt direktiv 90366EEG bosättarätt sig iatt med-annan
lemsstat denän hon eller han medborgareär Däremot föreligger inte någon

till biståndrätt till uppehållet från värdstaten, dvs. studerande kan få uppehålls-
tillstånd i Sverige under förutsättning de har medel till sin försörjning.att egna
Vidare måste utländsk studerande ha heltäckande sjukförsäkringen en som
gäller i landet.

Studenter har således rätt vistas i Sverige, deatt omfattas inte förord-men av
ningarna EEG 161268 eller EEG 140871. Detta innebärnr EG-rätts-nr att
liga regler deras tillrätt sociala förmåner saknas. Förom studerande gäller i
fråga tillrätten sådana förmåner därför endast uteslutandeom nationell lagstift-
ning, inkl. ingångna konventioner.

Som har kommunerna enligtangetts socialtjänstlagen för allaansvaret som
vistas i kommunen, dvs. även studerande. Nu stadgas det emellertid enligt
direktiv 90366EEG dessa förutsätts ha tillräckligaatt medel för sin försörj-
ning. Personer meddelats uppehållstillstånd på den grundensom de kanatt
försörja sig inte har tillräckliga medel för sinmen som försörjningsenare egna
kan enligt de bestämmelserna i utlänningsförordningen sittnya uppehållstill-
stånd återkallat.

Vissa kontantförmåner vid invaliditet

Vissa kontantförmåner vid invaliditet i EU:s medlemsländer ligger i gränsom-
rådet mellan social trygghet regleras i förordning EEG 140871 ochsom nr
socialtjänstförmåner ligger utanför denna förordning. Dennasom gränsdrag-
ningsfråga har föranlett ändring i förordning EEG 140871 innebären nr som

särskilda regler skall gälla deatt förmåner ligger just i gränsområdet. Ettsom
land kan få vissa preciserade förmånssystem denna förtecknade itypav en
bilaga till förordningen vilket får till effekt dessa förmåner inte behöveratt
betalas till bosatta i andraut länder. För Sveriges del harpersoner följande tre
förmåner undantagits exportabilitet

kommunalt bostadstillägg till folkpension-
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pensiontilltillägginte utgårhandikappersättning somsom-
barn.handikappattillVårdbidrag-

enligtförmånerdessaeftersomoförändraträttslägenuvarandeblirpraktikenI
SverigeHadeSverige.ibosattaärtillutgårendastsvensk lag personer som

varjeförSverigeblivitföljdenskulleundantag att persondessafåttinte göra
sociallagstiftningsvensk trygg-omfattadvaritlivi sitt omgångnågon avsom

handikappdrabbasmedlemsland ettiliveti avannatoch etthet senaresom
bosattSverigeihandikappersättningtill person.rättskulle ha som ensamma

EES-avtaletupptagits iinteharför ännuredogjortsändringarDe ovansom
avtalettillkompletteringarsedanförstSverigeberöraalltsåoch kommer att

svenskmed rätt.införlivatsochbeslutats

behörighetsbevisochExamina5.9

inomarbetaland ochtillflyttamöjlighetreell annatetthaskall attOm enman
erkännandeömsesidigtförfinnasdetreglerade, måste systemettyrken ärsom

finns57artikelRomfördragetiRedanyrkesbehörighet. enochexaminaav
exami-erkännandeömsesidigtreglerutfärdaskallrådet avföreskrift att omom
arbets-friadenförverkligandetled imedlemsländerna ett avmellan somna

marknaden.
område.dettadirektiv påfleraEGutfärdadel980-talenoch1970-Under

tillträ-hemlandetiexamensbevisdirektiven germed ärHuvudsyftet att ett som
länderi andrayrketbehörighet utövaskallockså attyrkereglerattillde geett

anställd.ellersjälvständig yrkesutövareantingen somsom
bestämdakrävsförfattningarandraelleri lagdetregleratyrke ärEtt om

yrkestiteln ärregleratocksåyrke ärdet. Ettför utöva omkvalifikationer att
skyddad.

erkännandedirektivslagstvåinnehåller exa-30 avartikelEES-avtalet om
mensbevis:

tandläkare,sjuksköterska,till läkare,yrkesutbildningarvissadirektiva om
minimi-direktivarkitekt. Dessaochapotekareveterinär, angerbarnmorska,
Förmedlemsländerna.i atterkännasskalldenförutbildningen attkrav på

Sverigeförlängts.iutbildningarvissaharkravenuppfylla
erkännandeförordninggenerell8948EEG examens-avdirektivb om en

minst årsomfattarutbildning trehögrebehörighetsgivandebevis somöver
fördirektivetgällerSverigeyrken. IregleradeendastDirektivetstudier. avser

psykoterapeuter,logopeder,kiropraktorer,psykologer,advokater,revisorer,
ochlärarekyrkan, präster,Svenskaiorganistersjöingenjörer,sjökaptener,

sjukgymnaster.
erkännan-ömsesidigt9251EEGdirektivantagit1992under år omEG har
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postgymnasialade utbildningar yrkesutbildningar.och Detta direktiv är ettav
tillkomplement b. Direktivet i nivåer efterindelat två den utbildningär som

krävs:
postgymnasial1 utbildning diploma minst ellerår någon deett ut-om av

bildningar räknats särskilt.som upp
2 postgymnasial Certificatekurs i skola eller arbetet ellerpå kombinationen

båda.av
Även detta direktiv väntas gälla för hela EES. Direktivet träder emellertid

inte i kraft förrän 1994.sommaren
Gemensamt för direktiven under a b följande:och bl.a. Om yrketär inte är

reglerat i hemland, skall utbildning ändå godkännasen persons en persons som
grund för få utöva reglerat yrke i land. förutsättningEnatt ärett ett annat att

i fråga har varit verksam i yrket under minst två år under depersonen senaste
tio Om utbildningarnaåren. skiljer sig väsentligt eller yrkesverksamheten

omfattarinte ansvarsområde, finns anvisningardet vilka kompetens-samma om
krav ländernas myndigheter får ställarätt attsom upp.

5.10 påverkas Sverige den friaHur av

rörligheten för personer
EES-avtalet

EES-avtalet innebär förutsättningar för migrationökad mellan de deltagande
länderna. Medborgarna inom EES får arbetsmarknad och möjlighe-störreen

ihop lediga och arbetssökandeplatser ökar.attterna passa
Generellt arbetskraft mycket trögrörlig. Om rörligheten följersett anses vara

den hittills EG-ländernagjort mellan finns det ingenmönstersamma som
förutseanledning särskilt omflyttning.någon omfattande Trots försökenatt att

begränsatfrämja rörligheten kommer förmodligen endast tämligen antalett
utnyttja möjligheterna arbeta ibo och land. Deatt att ett annatpersoner som

i första hand kan arbete i andra länder välutbildade kvinnorväntas ochärta
Av EG-kommissionens skrift Employment in l993b framgårmän. Europe att

de flyttade mellan EG-länderna under åren 1987-1991personer somav var
% kvinnor och 60 %40 i andelenDetta kvinnormän. motsvarar stort resp.

arbetsmarknaden.påmän
effekter friaVilka den rörligheten för inom EES kan komma attpersoner

den svenska arbetsmarknaden kan inte med säkerhet förutses.på Det normala
troligenkommer redan har ordnat arbete innan denneatt att ettvara en person

sig tillsöker land, inom den koncern anställd i ellerärett nytt t.ex man genom
EURES, EG:s databaserade platsinformationssystem. Tveksamhet ivägatt resa

i förväg tillförsäkratha sig arbete hämmar säkerligen migrationen,utan att ett

5 l3-lll2
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tidoch uppehälle under deni dessa fall själv betalasärskilt måste resasom man
arbete imöjligheten sökaarbete i det landet.söker Dessutom är att ettnyaman

harrelativt goda språkkunskapertidsbegränsad. Svenskar med sinalandannat
utländska medborgarei landlättare hitta arbetesannolikt änatt ett ett annat

i svenska språket kanSverige. Bristande kunskapervill arbeta i ettvarasom
vill komma hit och arbeta.för demhinder som

med relativt likartade real-innebär integration mellan länderEES-avtalet en
belägna förinom EES alltför avlägsetfattigaste ländernalöner. De är att en

1960- och 1970-talenliknande den från Finland till Sverige underinvandring
europeiska ländernaarbetslösheten i deheller har den högauppstå. Inteskall

förflyttat till land arbeta.betydande antalinneburit ett annat attatt ett personer
rörligheten utvidgas till gällabli annorlunda den friaSituationen kan attom

Slovakien, Tjeckien och Mångabaltiska Polen, Ungern.exempelvis de staterna,
den europeiska gemenskapendriver för integreras medländerdessa attav

vakanserintegration skulle kunna innebärasådaneller Ensätt.på attannatett
arbetskraft från dessa länder. Värtkunde fyllaskonjunkturuppgångvid aven

i förhållandeinhemsk arbetskraft i normalfallet har övertagminnas är ettattatt
utbildningi ochkunskaper svenskainvandrade bl.a. bättretill den engenom

arbetsmarknaden.grad anpassad till svenskai högre ärsom
avvikelserför hurflytta kan kommaMöjligheten sätta gräns storaatt att en

arbetskraft iför vissfinnas mellan reallönenframtiden kani typ avensom
frånlönestrukturen skiljer sig i dagsvenskaoch i EU-länderna. DenSverige

lönespridningen begränsad för både arbeta-europeiska främst ärden attgenom
yrkesskickligalönepolitiken har inneburitsolidariskatjänstemän. Denoch attre

okvalifi-ersättning för sin kompetens ochrelativt lågi Sverige hararbetare sett
därför förvän-arbetsmarknad kanarbetskraft relativt hög. vidgadEncerad sett

lönespridningen bland tjänste-likartattill ökad lönespridning. Påleda sätt ärtas
Även här kan den fria rörlig-med andra länder.Sverige i jämförelselåg imän

lönespridning bilaga Lundborgarbetskraft leda till ökadför väntasheten
bakgrund den pågående internatio-1993, 1993.Odhner Persson Mot1993, av

i Sverigeinträffafinns det skäl detta kommer ävennaliseringen att atttro att
finns växelverkanbetonas detutanför EES. Det masteSverige står att enom

flyttning.lönespridning ochmellan
emigrera skulle kunna tänkatänkbart övervägerDet är attatt personer som

blir inter-förutsättning lönelägetkvar i Sverige undersig attstannaatt mer
attraktiva arbetsmöjligheter här i landet. Meddet finnsnationellt samt att

välutbildade lämnatroligen flerförutsättningar kommer docknuvarande att
regelspråkbarriären iberoflytta in. skulle bl.a. ärSverige Dettaän att

flyttar tillför svenskartill Sverigeför utlänningar flyttar änstörre somsom
verkar hahögskoleutbildningen i Europa störreDärtill kommerutlandet. att

högskoleutbildningen harden svenskastudenterattraktionskraft för änmånga
bli.lönespridningen JuAvgörande kan dockutländskaför studenter. anses
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den ökar blir risken för utflyttning höginkomstta-långsammare desto större av
gare.

EES-avtalet omfattas Sverige förGenom EG:s regler samordning deav av
sociala trygghetssystemen. Reglerna syftar till koordinera ländernas social-att
försäkringssystem påverka innehållet i landsutan att system.resp.

Utformningen och finansieringen för social trygghet och socialsystemenav
service beslutas nationellt. frågor ingår inte i och förväntas inteDessa komma

ingå i EG:s kompetens. eventuella regler minimistandard inomDe detatt om
svenska sociala trygghetssystemet följd de ILO- och europarådskon-är en av
ventioner Sverige ratificerat se vidare bilaga 3.som

svenska sjukförsäkringenFlera dvs. det kräverär öppna,system t.ex.- -
intjänandetid för skall få utnyttja dem. Det innebäringen att attman personer

inte bidragit till finansiering kan tänkas flytta hit för få delsystemens attsom
förmånerna sjukvårdsresurser i anspråk.t.ex. taav -

diskussion det kan troligt medborgare i andra EES-länderI iatten om anses
utsträckning förväntas hitnämnvärd kan komma i syfte utnyttjanågon att

sjukförsäkringssystemetexempelvis det svenska följande beaktas:måste

kommer till Sverige och arbetar betalar skatt här iDe landet ochsom-
tillbidrar således de kostnader kan denne blir sjukuppstå undersom om

sin tid i Sverige.

kommer hit och söker arbete enligt huvudregeln sjukförsäkradeDe ärsom-
i där hon eller han sist hade arbete.den stat ett

icke ekonomiskt aktiva fått möjlighet sig fritt,De röraattpersoner som-
heltäckande sjukförsäkring.studerande, hamåstet.ex. en

Arbetskraften har tidigare påpekats visat sig mycketsåsom trögrörlig.vara-
sjukförsäkringen omfattandeDen svenska inte uppenbart övrigaär änmer-

EES-länders.

verkar det föreligga risker förSammantaget små medborgare i andraytterst att
till utnyttjaEES-länder skulle komma Sverige för det svenska sjukförsäk-att

ringssystemet.
det gäller till bistånd har det tidigare konstateratsNär rätt att om en person

arbetar i Sverige kan denne enligt EG-rättens regler krävabor och så bliatt
svenska medborgare. i behovbehandlad Om sådan socialtärsom en person av

bistånd föreligger härtill för svenska medborgare.på grunderrätt samma som
det däremot gäller inte studerande,När arbetstagare, harär t.ex.personer som

vistas i landetdessa endast förutsättning de inte ligger landetsrätt underatt att
socialhjälp till last.

pensionärerKan svenska tänkas i allt grad komma bosätta sig ihögre att
Sydeuropa Troligen lockar det många pensionärer bosätta sig i ettatt varmare
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pensionärersvenskamöjligt. Redan i bosätter sigdag mångaland det ärom
fler pensionärerdelsunder vinterhalvåret. Frågan hur mångautomlands är som

emigrerardels hur mångautomlands under delar året,bokommer att somav
skulledessaförutse hurhållet. mycket svårtoch Dethelt är storaatt grupper

flyttar från SverigepensionärerSannolikt blir dockbli.kunna somgruppen
Sverige.flyttar tillutländska pensionärerstörre än somgruppen

EU-medlemskap

vidrörlighet sker redanfriaförändringen det gällernärDen ettstora personers
EES-avtal.

bilagadirektinvesteringar,enligt Sveriges val, EG ochEU-medlemskapEtt är
förutsättning församhällsekonominEG-konsekvensutredningentill7 attenom

verksamhet i Sverige.forkningsintensivkunskaps- ochskall etableraföretag
välutbildadeförutsättning förenligt bedömningi sinDetta är atttur samma en

utbildning.derasi Sverigeskall arbetegradi högre motsvararsom
EU-medlemskap under-samband medgränskontroller iSlopandet inre ettav

via EU-länderländerillegal arbetskraft från vägeninflyttninglättar tarsomav
lågin-inhemskaarbetearbetskraft utför till viss delSvartSverige.till som

lönespridningen ökar något.innebäraha utfört. kanskulle Dettakomsttagare att

EES EUSverige utanför och

fungeraframtidenfri rörlighet kan iarbetsmarknaden med väntasnordiskaDen
EES och Gent-utanför EU.Sverige skulle ståi dagi ävensettstort omsom

arbetsmarknad,regleradSverige däremot haländer kommerandra attemot en
deutomnordiska medborgarearbetstillstånd förkrävasdet kommerdvs. att om

arbetstillstånd desökasvenska medborgare måstei Sverige ocharbetavill om
nordiska arbets-Rörligheten inom denland utanför Norden.ivill arbeta ett

exempelvisoförändrade förutsättningar,och medlågmarknaden är numera
rörligheten isysselsättningsmöjligheter,ochreallönenivåerlikartade antas

förändrasinte komma nämnvärt.Norden att
bilaterala avtal medbliskulle kunnaarbetsmarknad störreSveriges genom

avtal medskeexempelvis kunnaNorden. skulleutanför Dettaländer genom en
arbetsmark-upprättandebaltiskadeeller flera staterna gemensamav enomav

nad.
kommerblir EU-medlemEES-samarbetet ellerSverige inte deltar iOm

tillkunna flyttahinderheller svenska medborgaresjälvklart inte annatettutan
och bo där.studera, arbetaland for att

sannolikhetdet medutanför EES och innebärSverige EUOm står attstor
förläg-genomgående kommerforskningsintensiv verksamhetochkunskaps- att

olika hindervälutbildadeinträffarutomlands. dåDet är många trotsattsomgas
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sig utomlands för hitta arbeten i sådan verksamhet.troligtvis söker Frågaatt
kvarvarande företagen i Sverige kan för fåi fall vad deuppstår så göra att

olika företagenarbetskraft kvar i landet. På kanvälutbildad sättatt stanna
förbättra villkoren för de välutbildade, exempelvis löne-försökaväntas genom

till lönespridningen ökar.höjningar. skulle ledaDetta att
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Jämställdhet6 mellan kvinnor
och män

jämställdhetVad mellan kvinnor och män har ingetFrågan självklartär svar.
proposition 198788: 105 jämställdhetspolitikenI inför 1990-taleten om anges

innebärjämställdhet kvinnor och rättigheterhar och skyldig-mänattatt samma
inom alla väsentliga områden i livet. betyderheter Det till arbeterätt och

försörjning, delat för barn och hemarbete båda könen harett samt attansvar
möjlighet sig i politiska, fackliga och andraattsamma engagera gemensamma

angelägenheter. den härI används kvinnligt förvärvsarbetetexten ettsom
centralt jämställdhet. uppenbart kriteriummått på Det med begräns-är ett stora
ningar. Det ingenting hur de yrkesarbetande kvinnorna uppleversäger t.ex. om

situation. Att ha i sigsin arbete ingen garanti för hög livskvalitet. Spe-ärett
ciellt inte för kvinnor med låg lön utför allt arbete med hem ochsom ensamma
familj. det faktum jämställdhetsrelateradeMen frågormånga saknarännuatt
tillfredställande i sig ingen negativ värdering de förändringarutgörsvar av som

efter jämställdhetskett. Strävan har varit och kommer under tidlång framåt-
rörelse tillstånd.änatt ettvara en snarare-

Villkor för6.1 kvinnor ioch män EU:s

medlemsländer Sverigeoch i

Med utgångspunkt i den inledande definitionen Sverige,ligger jämfört med EU-
länderna långt framme vad gäller jämställdhet mellan könen. Isom grupp,
Sverige förvärvsarbetar kvinnor i utsträckning Ungefär 88 %män.samma som

kvinnor i åldraralla mellan 25 och 49 befinner sig i arbetskraftenår SCBav
1993. En andel, 40 %, arbetar dock deltid vilket innebär räknat istor attca
totalt antal arbetade timmar skillnaden andra länder mindre. Räknarär mot man

statistiken dessutom bort föräldralediga minskari de skillnaderna detäven när
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storlek.arbetskraftensden kvinnligagäller
kvinnorandel i arbetskraften 64 %ligger motsvarande påEU-ländernaI

medlemsländer deltids-flesta EU:s andelenMeulders m.fl. 1991. 1 de ärav
Sverige.ikvinnor betydligt lägrearbetande än

kvinnors yrkesverksamhet tillgångensamband med påväsentlig faktor i ärEn
i mellan 18 månaderSverige 80 % barnen åldrarnabarnomsorg. harI än avmer

1992. tillgångenJacobsson I EU-länderna6 plats i barnomsorg äroch år
fall bara platser förunder finns i de flestagenerellt lägre. För barn årsett tre

EG-kommissionen l990e. Som tecken påfå barnennågra ett attprocent av
oftaSverige förena förvärvsarbete med föräldraskapkvinnor i lyckas nämns att

europeiska länder:kvinnor föder fler barn kvinnor i de flesta andrasvenska än
1,5 SCB 1992.2,1 mot

ofta glöms bortmellan EU-länderna och Sverige påskillnad ärEn synensom
EU-länderna ofta kvinnorna.de äldre. faller i på Iför Det ansvaretansvar

varandra, vårdasskyldiga handTyskland, där släktingar enligt lag är att ta om
1993. SverigeLandstingsförbundet I% gamla anhörigaomkring 80 deav av

förviktig förutsättninghandikapp- och äldreomsorgdäremot kommunensär en
för kvinnor ochlika villkor män.

medlemsländer vad gällerlikheter mellan Sverige och EU:sfinnsDet stora
Sverige, kvinnor iEU-länderna, liksom ikvinnors yrkesverksamhet. I ärt.ex.

ofta i deltids-inom expanderande tjänstesektorn,första hand verksamma den
andelen kvinnorsäsongskaraktär. Storbritannien, därarbeten eller arbeten Iav

delkraftigt tio förklarasarbetskraften har ökat de åren,i storsenaste en av
utsträckning tvingasmed kvinnor i sämreökningen än mänstörre accepteraatt

anställningsvillkor JämO 1993.och otryggare
och tillfälligalikhetstecken mellan deltids-missvisande draDet attvore

Sverigeanställningar i EU-länderna. Ianställningar i Sverige och motsvarande
anställningarnaoftast 20 timmar i veckan ochdeltidsarbetar kvinnor än om-mer

försäkringar.anställningstrygghet och socialafattas normalt avav

Nationella olikheter

traditioner och förutsätt-medlemsländer har sinsemellan olikaOlika system,
jämställdhet. finns alldeles uppenbartpåverkar Detningar ett stort utrymmesom

finna fulltinte alltid möjligtnationell politik. Detför särpräglad är atten
uppgifter finns räckerdagsaktuell statistik, dejämförbar och helt gottmen som

ivid presentationen detför stödja konstaterandet. Redanoch väl att somav
människasjämställdhet, varjedet viktigasteSverige betraktas måttetsom

spännvidden blandförsörjning via förvärvsarbete, avtäckstillmöjlighet egen
EU-länderna.

kvinnlig för-kan uppvisagemenskapen det bara DanmarkInom är ensom
mellandanska kvinnor i åldrarnasvenska. Blandvärvsfrekvens motsvarande den
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25 49och år förvärvsarbetar 90 %nästan vilket är dubbeltt.ex. nästan såen
hög andel i Irland och i Spanien. Av de övriga nio länderna ligger Belgien,som
Portugal, Storbritannien, och Frankrike EU-genomsnittetöver ca 64 % -
under ligger Luxemburg, Grekland, Italien och Nederländerna. Tyskland ligger
ungefär på genomsnittstalet SCB 1992.

Skillnaderna i kvinnligt förvärvsarbete har också parallell i tillgången påen
offentligt finansierad barnomsorg. Den högst iär de länder där kvinnor arbetar

Danmark, Frankrike och Belgienmest, t.ex. EG-kommissionen 1990. I de
flesta länderna efterfråganär barnomsorgpå tillgången.större än Dettaav är

betydande problem i ländermånga i Storbritannienett där yrkesarbetan-t.ex.-
de mödrar i allt större utsträckning återvänder till sitt arbete kort tid efter deten

de fött barn MacRae 1992.att
Reglerna för mödrars till betaldrätt ledighet i samband med födsel skiljer sig

i sina detaljer mellan länderna. Ledighetstidens längd ligger på mellan 14 och
28 veckor i samtliga fall långt under Sveriges nivå. EG:s ministerråd har-
antagit direktiv minst veckors14 betald ledighet.ett om

Av betydelse för föräldrars möjligheter förvärvsarbetastor likapå villkoratt
också skolsystemet och de tider barnenär i skolan.är Här finns varia-stora

tioner bland EU-länderna. I länder t.ex.några Danmark och Storbritannien är
skoldagen lång och kontinuerlig, i andra t.ex. Tyskland går barnen bara kort

eller har uppehålltid t.ex. Nederländerna i form barnen går hem påattav
lunchrast.

Arbetslöshet

de framträdandeEn samhällsförändringar i EG-ländernamest underav senare
decennier kvinnornasär inträde arbetsmarknaden.på Men alla vill får intesom

EU-ländernasarbete. arbetslöshet har under hela 1980-talet legat 10 % ochrunt
varit i genomsnitt högre Sverigesän Meulders 1991. Arbetslösheten högreär
för kvinnor förän vilketmän dock gäller i Sverige. Här finns skillna-stora

mellan länderna.der I Tyskland 1989år drygt 7 % den kvinnligavar av ar-
betskraften arbete, i Italien 17 % och i Spanienutan 25 %. För imännen dessa
länder talen 11 och 17 %. Undantaget från regeln Storbritannienär därvar

andel 7 % kvinnor och arbetslösa.män ärsamma
Både för kvinnor och arbetslöshetenmän är bland destörst under 25.unga

ocksåDet i denär här åldersgruppen skillnaderna mellan kvinnor och mänsom
är störst.

Främst det lågutbildadeär arbetslösa.är högutbildadeDe kvinnorna blirsom
flerallt i EU och mellan 40utgör % Nederländerna och 52 % Portugalnu

de högskolestuderande. Dock tycks det for kvinnornas del inte erbjudaav lika
försäkringgod arbetslöshet formot män.som

Mer hälftenän EU-ländernas arbetslösa har sökt arbete underav än ettmer
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och Frank-BelgienNederländerna,Danmark,ländernaflestadeår. I t.ex.av -
kvinnorarbetslösaMångaför män.kvinnorför änhögreandelenrike är- medexempelvisräknarStorbritannienstatistiken. Iinte idessutomhamnar man

registreras. beror påDettaarbetesittförlorarkvinnorfyrabara somatt en av
kvali-kvinnorgifta ärinteolika bidragtillkoppladregistreringen är somatt

1991.Callenderförficerade

anställningartillfälligaochellerDeltids-

kvinnligökadföljtsarbetsmarknad harEG:sinträdeKvinnornas enav
anställningsfor-icke-traditionellaikvinnorandelväxandeocharbetslöshet en

omfattninggällervadtraditionellafrån deavvikeranställningardvs. sommer;
Oftaarbetet.lokaliseringochorganiseringarbetstidförläggning samt avoch av

socialförsäkringaromfattasinteanställdadeanställningsformeninnebär att av
tillämparSpanienPortugal ochEndastanställning.medföljernormalt ensom
pension.sjukförsäkring ochtillberättigardirektanställningvarjedärett system

Danmark1992.SCBdeltidkvinnorna%58arbetarNederländernaI avca
Tyskland,%.40andelarSverige, påprecis runtligger,Storbritannienoch som

och i%,och 3020mellanmellangruppbildarFrankrikeochBelgien en
Spanien ochItalien,Grekland,förvärvsfrekvenskvinnligmed lågländerna -

länderdessadeltid. Ikvinnorna%1510 ochmellanbaraarbetarIrland av- för län-7-13 %arbetentidsbegränsadedeltidsarbetena mothälftenär runt av
anställningar.tidsbegränsade%15Sverigei äriderna canorr

förvandlingiEuropa

EES-medi ochsigSverige närmarkulturområdehomogentinteDet är ett som
Att dessapolitiskt.ochkulturelltekonomiskt,bådeSkillnaderna äravtalet. stora

Menuppenbart.ländernaolika äri deställningi kvinnansåterspeglasskillnader
konstateradetskillnader är attdessakonstatera attdetviktigt ärlika attsom

ochsnabbtförändras;ocholikavärldenländer i ärövrigaEU-länderna som --
varandra.likablitilltendenstydligmed att meren

förlivsvillkorskildamed ganskaländertolv olikamångtydig bildUr aven
familje-mellansambandvisar näraframträder mönster ettkvinnorna ett som

undersök-arbetsmarknadsdeltagande. Ikvinnorspåstrukturenochstruktur en
grupperinggjordesOECD-länderi 15ställningkvinnornas1990 enning år av

variabler1992. Vissaarbetsmarknad Perssonochfamiljeruppgifterutifrån om
europeiskaför dekornForskarna1960-talet.tillbakalångtsåhade mätts som

tradi-medsydligEniindelninghuvudsakligtillfram treländerna grupper.en
medskilsmässotal ochlågabarn,hushåll, mångafamiljestruktur,tionell stora

härTill denroll.spelatfortfarandejordbruk gruppenekonomi där storenen
kvinnlighögharlandetPortugali viss månochGreklandItalien,Spanien,hör
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förvärvsfrekvens. Till den nordliga räknades Danmark och Sverige,gruppen
karaktäriseras familjestruktur med små hushåll,som låga födelsetal,av en en

växande tjänstesektor, hög kvinnlig förvärvsfrekvens och tvåförsörjarfamiljen
Mellangruppen bestod Belgien, Frankrike,som Nederländernanorm. ochav

Storbritannien. Tyskland som grupperades tillsammans med Japan har en
ovanlig kombination låga födelsetal och enförsörjarfamiljer. Irlandav place-
rades i kategori med mycket med den sydligaen egen gemensamt gruppen.

Figur 6.1 Gruppering några OECD-länder efter indikatorer på demografiskav
struktur, familjestruktur och arbetsmarknadsstruktur

Dimension2 j väst

USAKmada

Nederländerna
Storbritamlen

Spanien D
W.syd. i åItalien

PortugalGrekland

Källa: ÅtergivenBarrêre-Maurisson och Marchand 1990. 21. Inga Perssons. av
1993.

Studien visar i korthet på hela den industrialiseradeatt världen genomgår en
förvandling bl.a. innebär färre barn i familjerna och kraftigsom minskaden
betydelse jordbruket. Förändringen sker enligt lite olika tidtabellerav södra-Europa ligga ungefär 420 år efterut Sverigeatt för deser ländert.ex. därmen
utvecklingen kom igång går den desto snabbare. Fertilitetensent har på kort tid
sjunkit kraftig i länder där den tidigare mycket hög och detnär gällervar
kvinnors förvärvsfrekvens uppvisar EU:s sydliga länder högre ökningstakten

övriga länder.än Andelen förvärvsarbetande kvinnor ökar i EU-länderna. Två
tredjedelar alla arbetstillfällen under 1985-1989åren gick tillav kvinnor.nya
Snabbast ökar kvinnornas förvärvsfrekvens i länder där den tidigare varit låg.
EG-kommissionen räknar med 2000 iår hela gemenskapenatt kommerman

ha i lika andelatt stort kvinnorsett i i Sverige.stor arbete Man förutspårsom
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arbetsliv därmodellen, dvs.danska ettkallas denEGinomdetockså att som
faktorEndominera.kommerförvärvsarbetar, attsmåbarnsmammorflestade
SnartalltsigutbildarEU-ländernaikvinnorna mer.för detta ärtalar attsom

män.välutbildadelikakvinnor ungaär somunga

Sverige

har mångafrågaSverige Det äriannorlunda somdå sådet enVarför utser
infallsvinklarframhåller deforskareochpolitiker somSamhällsdebattörer,svar.

faktorerviktiganågraNedansamhället.den angesbäst synenegnapassar
övriga Europa.frånSverigeskiljersom

tidigaresamhälle ärocharbetslivfamilj,ivillkor somoch mänsKvinnors
skattesys-faktorerolikasamspelkomplicerat somresultatetberörts ett avav

Arbetsmarknads-roll.kyrkanstraditioner,kultur,barnomsorg,tillgång påtem,
modellen,svenskaDenvarandra.ifamiljepolitik gårochsocialpolitikpolitik,

avtalsslutan-starka,medvälfärdsmål,generellasysselsättning ochfullbyggd på
svenskadettillbakgrundhistoriskarbetsmarknaden utgörpåde enparter

kvinnoorganisationernasinslagviktigt är1990. EttOlssonframväxtsystemets
socialautvecklatsharvälfärdsstatensvenska genompåverkan. Denpolitiska

prin-påbyggtutsträckningde ihaft det storhar attgemensamtreformer som
förstade idetinnebärrealiteten attinkomstbortfall. Iförkompenseracipen att

därmedJämställdhet harbefolkningen.yrkesarbetandetill denriktadevarithand
harsjälva. Dettasigförsörjamöjlighetkvinnorsgälla attkommitmycket att

medförtuppsvingekonomiskastarkaefterkrigstidenmedi taktförstärkts att
arbetskraften.itillskottkrav på

1971,införd årsärbeskattningen,sammanhanget ärhäri detviktig reformEn
Sår-beskattningför sig.beskattaskvinnaochgiftinnebär varatt manensom
utbytetpåverkarnegativt t.ex.intei skattesystemetprogressivitet avmedför att

GustafssonVästtysklanddåvarandemedjämförelseEndeltidsinkomst.en
yrkes-kvinnorstimulerarpåtagligt attsvenskadet1988, visar systemetatt

arbeta.
arbetakvinnorför utan-incitament attekonomiskakomsärbeskattningenMed

denbl.a.tjänstesektorväxandeindustri ochblomstrandeEnhemmet.för en -
arbetstillfállena. Inomtillgängligadedelbetydandeförstodoffentliga aven- del-inrättades mångadetaljhandelnframtjänstesektor växte t.ex.den som --

ibarn,småförmedkvinnorförattraktivadärförDe ansvartidsarbeten. var
i slutetigångkombarnomsorgensvenskadenutbyggnadeninnansynnerhet av

l970-talet.av
harvarit, hörn-och är,skattesubventionerad barnomsorg enutbyggdvälEn

förvärvsfrek-tillgrundviktigoch attfamiljepolitikensvenskadenpelare i en
1989.Leirahögsåkvinnornabland ärvensen

infördes1931Redan årföräldraförsäkringssystemet.frågaviktig ärEn annan
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Årtill moderskapsledigheträtt blev betald ledighet fyra år 1974som senare.
svenska fäder villkorsomäven rätten på mödrarnaatt stannagavs samma

hemma med sitt barn.

6.2 EG:s arbete för jämställdhet mellan
kvinnor och män

Kvinnans ställning varierar i EU:s medlemsländer. Det konkreta förarbetet
jämställdhet mellan kvinnor och skiljer sig vilketmän beskrivs ingåendemer
senare. betydligtDet lättareär sammanhållen bild det arbete föratt ge en av
jämställdhet EG-kommissionen utför.som

Ambitionerna skapa rättvisa mellan de båda könen kan spåras långt bakatt så
i tiden 1957 ochår Romfördragets artikel 119. Artikeln, dennärsom som
infördes föremål för hetsiga diskussioner, slår fast principen kvinnor ochattvar

skall ha lika mycket betaltmän de utför arbete. Avsikten med be-om samma
stämmelsen från början förhindra länder konkurrerade med varandraatt attvar

i stället för dyr manlig arbetskraft anställa billig kvinnlig. Med tidenattgenom
har dock likalöneprincipens betydelse för kvinnors generella ställning arbets-i
livet alltmer kommit i förgrunden Nielsen, Szyszczak 1991. EG:s och-
därmed medlemsländernasäven jämställdhetsarbete, framför allt detpå-
rättsliga planet, har tydligare inriktning för stödja just kvinnor, vadänatten

fallet i Sverige.är t.ex.som
MaastrichtfördragetsI sociala protokoll fördes in tillägg till Romfördragetsett

artikel 119 lika lön. Enligt tillägget skall artikel 119 inte hindra med-om en
frånlemsstat bibehålla eller införa bestämmelser kvinnor vissaatt som ger

fördelar det lättaregör för dem visst yrke eller förebyggerutövaatt ettsom
eller kompenserar nackdelar i deras yrkeskarriär. Det oklart, tilläggetär vad
egentligen innebär. kanDet tolkas det skulle särskiltså kvinnor ochatt gynna
medge någon aktiva åtgärder till deras fördel. Men det kan också tolkastyp av

det skulle kunnaså bidra till upprätthålla skilda regler för kvinnor ochatt att
EG-domstolenDet blir i sistamän. hand får tolka bestämmelsens innebörd.som

EG:s jämställdhetsregler

Artikel 119 EG:s rättsligaär grund för utveckla arbetet för jämställdhet inomatt
gemenskapen. Den gäller lönediskriminering har kommit uppfattasattmen som

föruttryck allmän princip lika behandling kvinnor och imänen mer om av
arbetslivet. Med artikel 119 bas har direktivantal utfärdats. Först, årettsom
1975, kom direktiv lika lön 75117EEG i syfteett sätta påattom press
medlemsstaterna införa nationella likalagar lön för kvinnor ochatt egna om
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arbeteprincipen gäller förinte baraklargörsdirektivet utanImän. att samma
kompletterades årvärde. Likalönedirektivetlikaarbeteför ettäven senareav

EEG76207kvinnor ochgällande lika behandling mändirektivmed ett av
befordran ellertillmöjligheteri arbetslivetvillkorandraavseende t.ex.som

artikel 119,enligtdirekt kan betraktas somlönintevillkorutbildning som-
Likabehandlingsdirektivet utvidgadesekonomiska aspekter.viktigaharmen som

till anställ-1986797EEG och år ävensocial trygghetgällatill1978år att
detfallet handlar86378EEG. det förstaIförmånerningsrelaterade sociala

ålders-sjukdom ellerskydd vidfinansieradestatligtanställda t.ex.personersom
tillhanda-skyddkompletterandemotsvarandei det andrapension, och somom

pensionsförsäk-privataomfattas intei Sverigearbetsgivare. Somhålls enav
reglerna.ringar av

1992från årräkna detjämställdhetsdirektiven kan vi ocksåTill senaste som
9285EEG.för gravidaoch skyddmödraledighettillhandlar rättom

jämställd-rekommendationer påradEG utfärdatdirektiven harUtöver en
arbetslivet,iför stödja kvinnoråtgärderaktivabl.a.hetsområdet, att omom

sexuellaskyddbarnomsorg,yrkesutbildning kvinnor, tra-motsamt omomav
bekämparesolutioner, bl.a. strävanuttalar dessutomkasserier. Man mot attom

möjligheterlikahandlingsprogrambland kvinnor,arbetslöshet ettsamt omom
utbildning.pojkar iochför flickor

jämställdhetsdomarEG:s

jämställdhetsdirektiv och deSverigeinnebär överEES-avtaletRedan att tar
jämställd-till. SverigesframEG-domstolen kommerdemtolkningar nyaav som

frågeteckenvissaEG:s krav,1992 avseddfrån år ärhetslag motsvaraatt men
jämförelse-kravetdet svenska påfrågant.ex. vad gällertänkas uppståkan om

avsnitt.i dettarefereraskönobjekt annat senaresomav
jämställdhetsdirektivenhuruppfattningEG-domstoleniUtslag omger en

uppgifternalönfrågor lika ärhartolkningarna rörttolkas. Mångaskall omav
refereratofta1993:7. Ijämställdheten, DsochEG-domstolenhämtade ettur

fast artikelEG-domstolen1976, slogfrån4375 årDefrenne-målet attmål,
lagar.landetsdomstolarvid nationelladirektåberopas119 kan oavsett egna

sammanhanget hardetlön. Ibetraktavadhar ärfrågor rörtFlera att somsom
sambanddiskriminering iIndirektvanliga.varitpensionsreglerrörandetvister

områdeytterligareanställningsvillkorpersonals ärdeltidsanställd ettmed som
falli detydlig och uttalatvarithar denkommit Härpå. attdomstolen extra

visaarbetsgivarenåligger detdeltidsanställda kvinnorde ärmajoritet attaven
Domstolenrimliga skäl.grundadevillkor pådeltidsanställdas ärsämredeatt

granskatden harlikalönedirektivetföljerländernaockså hur t.ex.kontrollerar -
direktivets krav.införtslikalönelagarde motsvararsomom

frågor. Deför likavarit föremål mångaintebehandling harlikaDirektivet om
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kommit kanske desto intressantare.är I fallet Decker 17788, därsom upp en
gravid kvinna vägrades anställning grund sin graviditetpå och företaget iav

valde mindrestället kvalificerad kvinnlig sökande, fastslog domstolen atten
jämförelsepersonnågon kön inte behövdes för kunna hävda köns-annat attav

diskriminering. innebärDetta skillnad i förhållande till svensk lagstiftningen
och svensk praxis området.på Intressant svensk synvinkel EG-domsto-är attur

slagit fast eventuella skadestånd forlen brott jämställdhetslagarna mås-att mot
avskräckande. SverigeI utdöms normalt relativt låga bötesbelopp för dente vara

förseelser.här typen av
Hofmann-fallet gällde frågan likabehandlingsdirektivet erbjudarätt attom ger

betald ledighetmödrar för vård barn motsvarande möjlighet erbjudsutan attav
Hofmann, far tillfäder. barn, hade fått obetald ledighet motsvarandeettsom var

längden den frivilliga mödraledighet finns i Tyskland. Hofmann begärdeav som
samtidigt framgång ersättning från försäkringskassanutan att samma som

hade varitmodern berättigad till hon varit ledig i stället.om
EG-domstolen uttalade medlemsstaterna hade införa bestämmelserrättatt att

skydd för kvinnor i samband med graviditet och moderskap. Det legitimtom var
skydda kvinnors fysiologiska och mentala funktioner till dess de har återgåttatt

till det normala efter födelse.barnets Det också legitimt skydda detattvar
särskilda förhållandet mellan och barn under period efternärmastmor en
graviditeten och barnets födelse, skydda det från destörasatt attgenom av
dubbla bördor skulle följa modern under denna tid återupptog sittattsom av
yrkesarbete. Det därför i enlighet med artikel 2.3 i direktivet att garanteravar

föräldraledighetmödrar under period efter graviditeten och förlossningenen om
syftet skydda kvinnor i samband graviditetmed och moderskap.är Detatt var

legitimt till betalddå också ledighet förrätten modern och uteslutaatt reservera
andra från den, eftersom det bara modern kan befinna sigär under ettsom
oönskat tryck för tidigtåtervända till sitt yrkesarbete.att

Avgörandet har kritiserats bl.a. den grunden domstolenspå synpunktatt
behovetrörande skydda kvinnor från dubbla bördor skulle kunna tillgodosesatt

fadernockså föräldraledighet. minskar modernsDå börda.tarom
direktivet social trygghet varitFrågor rör har vanligare frågoränsom om om

behandling.lika Detta direktivet innehåller rad undantag från likabe-trots att en
handlingsprincipen bl.a. tillåter skilda pensionsåldrardet för kvinnor och män.-

de förstaEtt målen handlar fru Drake 15085 slutade sin anställ-av om som
förning hand sjuka Med hänvisning tillsin hon gift ochatt ta attom mor. var

tillsammansbodde med sin inte de ansvariga brittiskaansåg myndigheternaman
hon berättigad kompensation för förloradetill bidrag den arbets-att var som

förtjänsten. EG-domstolen Drake och fastslog bl.a. eftersom bidragrätt attgav
skulle ha till i situation det frågautgått gift könsdiskri-samma varen man om
minering. Direktivet till motverka otidsenliga socialförsäkrings-syftar alltså att

uppbyggda försörjaren kvinnanefter principen ochär denärsystern att mannen
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socialförsäkringssystemet vilar helt andrasvenska påberoende. Eftersom det
för svenska kvinnor ellerinte få betydelsetorde direktivet någongrunder större

män.

dimensionensocialadel denEn av

framträdandevarit EG:skvinnor och harJämställdhet mellan män mesten av
medden inre marknaden,sociala området. Tillkomstenambitioner detpå av

negativa socialabehov motverkakonkurrens har skapatdess ökande attett av
omstritt inslagminimiregler.marknadskrafter bl.a. Ettfriaeffekter genomav

intensifi-stadgan måstesociala stadgan. Iambitionen den sägsi den är att man
möjlig-behandling och likakvinnors och likaarbetet det gäller mänsnärera

möjligt fördetåtgärder bör utvecklasframhåller bl.a. görManheter. att som
familjeansvar.förena förvärvsarbete medochkvinnor män att

jämställdhetsprogramEG-kommissionens tredjeför detta iStrategierna anges
ochnätverkkommissionen hjälp14201. sitt arbete har91C I expert-av

från denätverknu åtta representantersammansattapermanenta avgrupper
livslängdrelativt kortfallhar i fleramedlemsstaterna. Dessaolika engrupper

kommissionens dags-inriktning speglarkontinuerligt derasoch byts såut att
prioriteringar.aktuella

kommitténRådgivandehjälphar kommissionendessaUtöver expertorgan av
motsvarandejämställdhetsorganfrån varje nationsbestår representanteravsom

Womensmedämställdhetsombudsmannen. har också kontakt EuropeanManJ
för jämställdhet.Europarådets StyrkommittéLobby och

Tredje jämställdhetsprogrammet

nuvarandeviktig grund förinre marknad alltså detEG:sFramväxten är enav
1995. grundfram till Enlöper år ärjämställdhetsprogrammet annan om-som

befolkning.med snabbt åldande Dedemografiska förändringarfattande en
tillfredställa sina behov kvalifice-få problemeuropeiska företagen väntas att av

perspektivet betydelse. Samtidigt brot-arbetskraft. Kvinnorna får i detrad stor
kvinnorarbetslöshet och problemetväxande kvinnlig mångamed atttas man en

i krävande arbetsliv ellerutbildning de vill trädasaknar adekvat när ett -
barn under antal Nyvarit hemma och vårdat år.återinträda efter ha ettatt

kvinnor inom textilin-lågutbildadevidare slåteknik hotar t.ex.att ut grupper av
EG-kommissionen 1991d.dustrin

EG-kommis-ibakgrundsfaktorer jämställdhetsarbetetdessaSamtliga gör att
sakfråga utanför övrigisoleradregi inte längre skall behandlassionens som en

jämställdhets-försöki enlighet med dettapolitik. göraProgrammet utgör attett
politik.ekonomiska och socialadel EG:s samladefrågorna till integrerad aven

flyta mittjämställdhetsfrågornamainstreaming låtaoftaMan talar attom -
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i den politiska EG-kommissionenströmmen 19900. innebär frångåDet att en
endimensionell koncentration kvinnanpå och arbetslivet utvecklingpå till en

diskutera kvinnans och familjens hela roll i samhälle, politik ochmot att -
arbetsliv. viktig skillnadEn svenskt jämställdhetsarbete är männen änmot att

länge inte i EG:sså strategier.omnämns
Programmet har övergripande mål:tre

1 Att fortsätta arbetet med lagstiftningen. EG-kommissionen har bl.a. am-
bitionen påverka medlemsländerna verkligen tillämpa de bestämmelseratt att

finns bättre sprida information till allmänheten individer kansamt att attsom om
sinafå mål prövade vid EG-domstolen via de nationella domstolarna. Ett annat

delmål tydligare hittills klargöraär än begreppet indirekt diskriminering.att
Kommissionen också informerautreda och arbetsvärdering; detattavser om
finns bl.a. planer på skapa generellt klassifikationssystem för olika yrken.att ett
Till sin hjälp har kommissionen Juridisk förjämställdhetsdirek-expertgruppen

tillämpning.tivens

2 förbättra kvinnorsAtt i samhället. kanMålet nyhet ochstatus ettses som en
iled bredda jämställdhetsarbetet,strävan komma till tals med förlegadeatt att

attityder och höja medvetenheten könsroller i samhället. Kommissionenatt om
riktar i första hand in sig institutioner:på medierna, utbildningsväsendet,tre
och de politiska institutionerna via Arbetsgruppen för jämställdhettre grupper:
i utbildningen, Styrkommittén för kvinnor i media, Nätverket församt
kvinnor beslutsfattande.och Kvinnor i media de äldre nätverken ochär ett av
består för medieföretag i medlemsländerna. Gruppens arbeterepresentanterav
syftar till bort bilder kvinnor i mediernaatt stereotypa samt attav
kvinnor i företagens verksamhet tekniskapå eller beslutsfattande befattningar.
Nätverket kan flera exempel framgångsrika försök aktivapå medrapportera om
åtgärder.

integrera3 Att kvinnor på arbetsmarknaden. Målsättningen få kvinnor-medatt
i arbetslivet funnitshar länge, har fått förnyad betydelse i EG:sna men en nya

utvecklingsfas med förändrade sociala och familjerelaterade utvecklings-samt
tendenser. Arbetet innefattar bl.a. olika för yrkesutbildning, stöd förprogram

företag rekommendationer offentligt finansierad barnom-start samtav egna om
här uppgiftenDen flest kommissionens nätverk: Expert-sorg. engagerar av

för kvinnors sysselsättning, Nätverket för barnomsorg och familje-gruppen
frågor, Arbetsgruppen for yrkesutbildning för kvinnor, Nätverket församt

i lokalakvinnor sysselsättningsskapande initiativ.

förbättrakopplingEG:s direkta till ländernas arbete med kvinnornas möjlig-att
arbetsmarknaden sker bl.a.heter på via hel- eller delñnansieradetre program

och NOW.IRIS, LEI-
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NOWIRIS, LEI och

för olikanätverk. Medlemmar nätverketiIRIS EG:s ärär representanterett av
EU-länderna.yrkesutbildning kvinnor iförprojekt och runt omprogram av

medlemskapuppfylla kriterier ochmed radProjekt vill måstevara ensom
sprida kunskapsystematisera ochSyftet med IRISansökan. äruppnås attgenom

med-sådana insatser mellan EU:soch erfarenheterutbildningsinsatser avom
konferenser i Europa.ordnar bl.a.lemsländer; runt omman

länderstadigt i mångaföretag ökar Europa;Andelen kvinnor startarsom egna
% företagenMellan 20 och 30fördubbling tiopå år.kan rapportera avom en

stödja den trendeni syfte ytterligare ärEG-programkvinnor. Ettägs attav
1984.Initiatives LEI startades år Program-Local EmploymentWomens som

mellandelar bidrag på13 miljoner kronor år,förfogar över utmet, persom ca
medför anställ-företagtill kvinnor000 till 60 000 kronor24 startar somsom

fått 000har 4kvinnor. Under det året änning för minst två senaste merman
1991 harprioritera hårt; fram till LEIåransökningar vilket måstegör att man

Påfallandedem i södra Europa.företag JämO 1993, många789stött avnya
barnomsorgsverksarnhet.etableringca 40 % gälleransökningarmånga av

jämställdhetsområdetEG:s insatser påkostnadsmässigt delenDen största av
Opportunities for Womenför kvinnorsatsning yrkesutbildning Newpåär en -

ca 1 miljard kro-innebär 120 miljonerNOW för 1990-93åren att ecusom
arbets-stödja kvinnors inträde påhar till syftenor i attettsatsas program som

arbetsmark-vill återinträda påLångtidsarbetslösa och kvinnormarknaden. som
Utbildningsorganisa-huvudmålgrupper.tids frånvaronaden efter längre ären

myndig-och lokalanationellaoch informationsenhetertioner, forsknings- samt
de s.k.EG:s sociala fondMedlen ärheter kan söka tas en avsomurpengar.

finansiering instruktörer ochbidrar tillNOW-programmetstrukturfonderna. av
form internationelltkravutbildningsprogram. Ett någonutveckling är att avav

länder ellerutbildningsanordnare i olikapartnerskap mellanupprättas t.ex.
förväntasinrättade nationella samordnare. Programmetmellan speciellt mynna

Syftetmellan länder. ocksåkan exporteras äri effektiva modeller attut som
innebär detför kvinnor.politikerna Detta ärsäkra de nationella gör attatt mer

skall skapaprincipiella huvudlinjer,utifrån EG:ssjälva,medlemsstaterna som
själv.medlemsstatenEG lika mycketnationella strategier. satsar pengar som

tillinsatser, stödmed andraUtbildningssatsningen skall kompletteras t.ex.
barnomsorg.uppbyggnad av

kommissionen självsina mål ochkritiserats för inte ha nåttNOW har attatt
kom-Kritikerna hävdar bl.a.överblicksaknar vägen.över attvart tarpengarna

sekre-kvinnliga yrken,utbildning i traditionelltmissionen betalat för t.ex.som
vilket behandlas svårtGenerellt det,Euro-diagnostic 1993. ärterare senare,

i praktiken.åstadkommitEG:s järnställdhetsprogrambedöma vadatt
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tider formerNya ämnennya nya- -

Genomgången har här långt behandlat förgångna iså det och viss detmån
nuvarande. Kunskaper detta viktiga därför EG hela tiden byggerär attom
vidare utifrån historiska förutsättningar. Tydligast bygget det juridiskapåsyns
planet där direktiv och tolkningar flyttar fram positionerna.nya nya

frågaEn aktuell behandlas i ministerrådet gäller omvänd bevisbörda vidsom
tvister brott jämställdhetsreglerna det gäller tvister i lika-närmot t.ex.om -
lönemål. Principen innebär det arbetsgivaren har bevisa brottäratt att attsom

bestämmelserna inte föreligger. Anledningen de svårigheter visatärmot som
sig anställda skall förauppstå sin sak i bevis.när

framträdandeEn de tendenserna familjefrågor i mycket vidrörav mer en
bemärkelse. EG-kommissionen efterlyser aktiv familj epolitik omfattandeen mer
allt från skattepolitiska frågor till frågor kvalitet i barnomsorg. Man harom

tagit och diskuterat roll vårdare barn. rollmännens Pappanst.ex. upp som av
i familj och yrkesliv förefaller därmed naturligt i utveck-nästaett stegvara
lingen jämställdhetsfrågorna. Ett förslag till direktiv föräldraledighet ochav om
ledighet andra familjeskäl, lades ned i början 1980-talet, behandlasav som av
åter i EG:s ministerråd. EG:s nätverk for barnomsorg familjefrågoroch andra
har vid serie seminarier formulerat strategier for få ökatmänatt ettatt taen
familjeansvar. Att det behövs uppenbart. undersökningär I överen uppgav
60 % de tillfrågade de inte bidrog med imännen något alls hus-attav
hållsarbetet. Många länderna har ingen föräldraledighet, finnsoch där sådanav
använder bara fádernanågra den möjligheten. nätverketsEttprocent av av
mål hitta medel påverka organisation och kultur arbets-är på männensatt att
platser.

samhället.Till familjefrågorna hör också för de iäldre EU-ländernasansvaret
demografiska utveckling högre skilsmässotal och allt andel äldrestörremot en
har resulterat i kraftigt växande antal äldre och fattiga kvinnor. Europaparla-ett

har politisk energi frågor frånskilda pensions-ägnat rörande kvinnorsmentet
rättigheter, ensamstående kvinnors fattigdom och problemet med att yngre
kvinnor tvingas hand äldre anhöriga. De här, och andra liknande,ta om pro-
blem har krav de sociala rättigheterna skall kopplas till varjegenererat att
individ, har haft anställning eller inte.oavsett manom

Vad gäller jämställdhet i arbetslivet kommissionen starkt i frågorengageradär
och marginaliserade anställningar för kvinnor. Kommissionen harotryggaom

föreslagit direktiv riktade till här vilkaden bättre arbets-tre ettgruppen av om
Ävenmiljö och hälsa antagits 91383EEG. svenska deltids- eller säsongs-om

arbetande kvinnor normalt anställda på säkrare och bättre villkor kan EG-är
kommissionens i frågan intresse också för Sverige. Järn-engagemang vara av
ställdhetsombudsmannen i Sverige har nyligent.ex. presenterat rapporten om
dagligvaruhandeln dessoch deltidsanställda kvinnor därmånga bl.a. konstateras
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jäm-har viktigarbetsskadeproblemen inom branschenarbetsmiljö- ochatt en
ställdhetsaspekt.

representation6.3 Kvinnors

påverka viktiga beslutmöjligheti bemärkelsen positionerAtt makt, attsom ger
viktig aspekt jämställdhetorganisationsliv,inom politik, näringsliv och är aven

inriktningen utveck-självklarhet. deloch Enmellan kvinnor män, är avaven
inflytande.tillskrivas kvinnligt Detvälfärdsområdet i Sverige kan ärlingen på

EG ochmaktpositioner inom EU:soväsentligt frågor ställs huralltså inte att om
makt kan mångafördelade kvinnor och Menmedlemsländer på män.är vara

kompliceradebeskrivasmaktrelation kanolika saker. inbördesKönens som
formellaoch samhällsstrukturer. Derotade i familjer, kulturerdjuptmönster

kvinnor i EU-ländernaoch del inom vilkenmaktpositionerna bara delär en en
inteevolutionen harrepresenterade. socialagenerellt dåligt Den ännuärsett

År avvisade 37 %i 1975utveckling tycks gång.riktigt dit. Mennått varaen
inte kvin-politik sakundersökning påståendet mänsde tillfrågade i ärattav en

Åtta ytterligare fem% påståendet och åravvisade 48nors. år senaresenare
l99lf.% EG-kommissionen54

Nationella parlament

kvinnliga riksdags-inflytande i andelenkvinnornas politiskaSverige har mättI
Vid% 1988.1970 till 38 år%under följd år. Från 14 årledamöter ökat aven
tilltillbakarepresentationenkvinnliga1991, gick dock dendet valet, årsenaste

33 %.
nationella parlament harkvinnliga representationen i EU-ländernasOckså den

imycket blygsamFortfarande denmitten 1980-talet. äröverlag ökat sedan av
Rapid ReportspublikationUppgifterna hämtadeflesta länder. Eurostatsde ur

tudela-i fall parlamentenunderhus de ärfördelningen i parlamentensoch avser
23 %,Nederländerna33 % kvinnor, följtligger i medde. Danmark topp av

5 % ochligger Grekland16 %. botten20 % och Spanien ITyskland
12 %.för EU-ländernaFrankrike 6 %. Genomsnittet är

densam-andelen kvinnorgenomsnittligaregeringarna dende nationellaI är
positioner. Ned-fall sina inbördesdock länderna i vissa%. ändrar11 Härma,

Storbritan-13 %.% och Belgienexempelvis 24 % Danmark 21erländerna har
,

%.ligger i botten mednien 7
generellt på småhållit Utfallen visarrelativt nyligen val.Flera länder har

innebarspanska kammarenrepresentation. denförändringar i kvinnornas I t.ex.
i Italien den350 blev 52,tidigare kvinnorna1993 val de 51års attatt av

50 i ställetoch i Frankrikeungefär 2 %kvinnliga representationen ökade att
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besattesnationalförsamlingen och ii898 platserför tidigare 44 senaten avav
kvinnor.

Valsystemen

i vissa med-representeradekvinnorförklaringar till ärflera såEn attav
Exempel-valsystemen.nationellafinna i de olikalemsländers parlament står att

parlamentsleda-9 %innebar1992Storbritannien, där valet årvis har att av
kandidat val-parti baravarjekvinnor, därmöterna är utserett system peren

listornamed i därkommaför kvinnor ändet svårarekrets. Det gör systematt
med valomgångar.tvåFrankrike harfler Iinnehåller ett systemmannamn.

kandiderade för partierkvinnornamajoritetUndersökningar visar att somaven
krävs för gåi valkretsen12,5 %till de rösternainte nådde attsomavupp

valomgången.vidare till den andra

EFTA-länderna

samhällspositionkvinnorsdet gällerfinnsnord-syduppdelning närDen som
uppdel-formell politisk makt. Dennafokuserartydlig påblir extra om man

uppräkningen. Så härtillEFTA-länderna läggsytterligareningen markeras om
nationella parlament:i EFTA-ländernasrepresentationenkvinnligadenär

Österrike % och%, 11Finland 38 %, Island 1536 %,Sverige 33 %, Norge
Schweiz %.14

EU-nivån

19 % kvinnor.EG-politiken. [parlamentet ärgäller inomMansdominansen även
genomsnitt.parlamentensnationellaandel denågot större änDetta är en

kontorspersonalenhierarkier:hierarki liknar flestaEG-kommissionens de av
administratöreroch bland högre är50 %handläggarna70 % kvinnor,är av

de 17kvinnor, ochfinns tvågeneraldirektörernade 23% kvinnor. Av11 av
kvinna.kommmissionsledamöterna är en

blivitKommissionen harkritik.tillupphovförhållandet harhärDet gett an-
organisationen.i denkvinnornatillräckligt stödjerinteför denklagad egnaatt

positive actionförsärskiltskapatdetta harpåSom organett man ensvar
Även ad-i Europaparlamentets1988b.EG-kommissionenkommissioneninom

särskilda åtgärder.vidtarministration man
Ekonomiska och socialakvinnaEG-institution leds ärendaDen som av en

ministerrådet,189. därkommittén av totalt Iingår ikvinnorElvakommittén.
kvinnliga andelen tilldeningår, uppgårregeringsmedlemmarmedlemsländernas

1993:3.EuropaFakta%11
finnspolitiska kanalernaformelladet depåpeka är utöver ettVärt attatt
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omfattande gräsrotsengagemang. Nationella kvinnoorganisationer finns t.ex.
representerade i Bryssel via The Womens lobby. här kvinnornaEuropean De
visar med sitt inte kan eller vill lämna ifrån sig ansvaretattengagemang man
för jämställdhetsfrågorna kommer dagordningen.påatt

Fackföreningar

Sverige.Arbetskraften i EU-länderna har lägre facklig organisationsgrad iänen
Som det gäller de flesta faktorer undersökt det bara Danmark harnär är som

liknar mindrenivå Sveriges. Det dessutom kvinnor i utsträck-såär atten som
ning fackligt vissa fall skillnaden Stor-anslutna. I mycket Iän är ärmän stor.

% tillbritannien 33 bara 17 % kvinnorna anslutna central-männenär av men av
organisationen TUC, Trade Union Congress. Italiens Centralorganisa-I två stora
tioner andelen dubbelt andelen kvinnor SCB 1992.såär män än stormer som

arbetslivetInom

Ungefär 9 % EU-ländernas yrkesverksamma kvinnor företagare ellerärav egna
i chefsbefattningar. väl förhållanden.högre Detta svenska Inomrättmotsvarar
det privata näringslivet 10 % de högsta cheferna kvinnor, inom offent-är ca av
lig versamhet andelen ungefär dubbelt 20 % SCB 1992.såär stor ca-

Även skiljer proportion kvinnorpå den här punkten sig EU-länderna åt. Högst
inflytelserika Frankrike Därefter kommer22 % i positioner kan uppvisa.- -

Danmark och Italien med 15 %. Storbritannien har 10 % och Nederländerna
%.4

örändringsarbeteF

Kvinnors makt prioriterat förändringsområde inom för EG:s tredjeär ett ramen
förjämställdhetsprogram. EG-kommissionen har nätverk just detupprättat ett
vidtahär ändamålet. i det åvilar medlemstaternaDet sägs programmet att att

politiska livet.för öka kvinnors deltagande i det EG-kommissionenåtgärder att
främjarprojekt kvinnors deltagande i politiken, framför allt istödjer som

till Europaparlamentet 1994.med valen årsamband
exempel nationella initiativ i den här riktningen kanVissa på Inämnas.

bedrevs kampanj i samband med val till provinsiellaNederländerna t.ex. en
intresseorganisation partiernaråd där uppmuntrade med kvinnor påatt taen

plats och olika påverkade väljarna fram kvinnor.Valbar på sätt rösta Kam-att
framgångpanjen blev och 30 % de valda kvinnor.en varav

finns vid utnämningar tillI Danmark lag från 1985 offent-år säger atten som
liga råd, nämnder eller kommittéer skall både kvinnor föreslås.och män En
liknande från 1990 vid tillsättningen styrelsepos-lag år ställer kravsamma av
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i statsförvaltningen.ter
Irland regeringenI har mål enligt vilket andelen kvinnor i desatt ettupp

statsunderstödda styrelser skall till 40 % inom fyrauppgå år.organens
spanska socialistpartiet har %Det beslutat 25 kanditaterna till parlamen-att av

skall kvinnor; andra spanska partier vid 50 %.sätter gränsentet vara ca
Belgien det första land lagstiftar kvotering. Enligt förslag frånär ettsom om

regeringen får inget parti föra fram fjärdedelar sina kandidaterän tremer av av
sikt skall denna proportion förändras till tredjedelarkön. På två The Guardi-ett

27 oktober 1993.an,

Sammanfattningsvis gäller för samtliga uppräknade maktsfärer kvinnor äratt
dåligt representerade. jämförelse mellan Sverige och EU-länderEn samtgrov
EG-administration skillnaden i politiskaden världen isäger är större änatt
arbetslivet. skall inteDetta tolkas situationen i Sverige tillfredstäl-ärattsom
lande. Ett exempel detta den kvinnliga representationen i organisationenär
kring Sveriges förhandlingar eventuellt EU-medlemskap. direktaDeettom
förhandlarna fyra i de arbetsgrupper bidrar expertisoch medär män är tvasom
tredjedelar ordförandena män.av

6.4 påverkanEG:s medlemsländernapå
påverkarDen nationella utvecklingen samarbetet

Utan sker hastig omvälvande förändring socialatvekan och EU-ländernasen av
förhållanden familjdet gäller och arbete; kvinnors förvärvsfrekvens ochnär
utbildningsnivå födelsetalenökar i takt sjunker. detta sker, iMensomsamma
lite olika former, i hela den industrialiserade världen. grundläggandeDen

evolution sigsociala det handlar har i grund och botten föga medom vare
nationellt eller övernationellt beslutsfattande göra.att

själv-denna grundläggande utvecklingstendens universiell hindrar denAtt är
inte från tidigare beskrivits olika nationella uttryck.fallet Ettatt anta som- -

imycket bra exempel detta får titta barnomsorgen EU:spå påattman genom
medlemsländer. Vi konstaterade utbyggd barnomsorgtidigare äratt en en -
med skandinaviska företeelse i EU-länder. Men medögon sällsynt mångasett -

kraftigt ökande kvinnlig ouppfyllt behovförvärvsfrekvens finns där etten som
lösning Tysk-får sin olika Landstingsförbundet 1993. Ipå i olikasätt länder

land inom familjen medpå i första hand förbättrasatsar attman enomsorgen
hastigt utbyggd föräldraledighet, har bestämt sig förNederländernai attman

49 000 offentliga och i Storbritannien, därskapa fyradaghemsplatser år,nya
tredjedelar kvinnorna offentlig barnomsorg knappasttvå yrkesarbetar ochav

omsorgsvarianterexisterar, ligger lösningen i lapptäckesvåröverskådligtett av
kombinerat vanligastemed med deltidsarbetandemormor mamma somen
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alternativ JämO 1993. Många brittiska företag har valt själva bidra till deatt
anställdas barnomsorg.

inrikespolitiskt plan, i drag likartadDessa länder påmöter,tre ett storaen
utvecklingstendens mycket olika Poängen i detta pekapå påsätt. ärtre att
kraften förenklat, betecknas social evolution.i det här, något Desomsom

i sociala evolutionen knappast direkt resultatgrundläggande dragen den är ett
nationell strategi. Vissa de uttryckmedveten eller övernationell ut-av aven

vecklingen sig kan däremot nationell politik. lågapå Extremttar ses som svar
evolutionenfödelsetal i Italien och Spanien kan attt.ex. snarast ses som an-

sig till brister i nationella politikens krav.den sättpassat att motsvara upp nya
sociala evolutionens kraft innebär alltså inte problem löser sig sigDen att av

själv. kvinnorna ständigtSnarare skapar den rad I takt med ökar sittatten nya.
i arbetslivet blir tydligare hur den yrkesmässigadeltagande det allt svårt.ex.

segregationen bekämpa. utvecklingen arbetar kvinnor tillTrotsär övervägan-att
deltidsanställningar Rubery,de del inom kontor och service ofta i osäkra-

1992. kan ökande andel kvinnor i högre därmedFagan Man säga att posteren
oförändrad kvinnodominans ii jämställdhetsbokslutet balanseras deut av en

tvåförsörjarfamiljen ochlägre. helt annorlunda, exempelEtt är närannat, att
den heltidsarbetande blir framstår arbetsfördelningen i hem-såmamman norm

helt plötsligt viktig samhällsfråga.met som en

EG:s direktiv rekommendationeroch

Romfördragets likalö-EG:s regelsystem har olika grad påverkan. T.ex. harav
119 direkt effekt, i princip likställd med nationell lag.neartikel dvs. är--

traktatet följasDirektiven kan vidareutvecklingar och måste avses som av
nationell lagstiftning inom tidsram EG-domstolen kontrollerartvå år. attaven

de införs direktivets krav.sker och lagarså att motsvararsom
likalönedirektivet från 1975 kan konstatera samtligaNär det gäller år att

1970-talet.länder Tyskland införde nationella likalönelagar i mitten Iutom av
EG krävde ändringarTyskland kom lag 1980, lag iså årsenten som en som

fem år senare.
förArtikel 119 ha haft initial betydelse kvinnolönerna i Europa.sägs stor

Statistik visas Löneskillnadsutredningen SOU 1993:7 antyderi ävenattsom
löneskillnaderna minskatlikalönedirektivet kan ha haft viss betydelse attgenom

efter införande i Storbritannien, Nederländerna och Italien.lagar, t.ex.av egna
inte i Tyskland och inte heller i Frankrike därLiknande tendenser kan noteras

före Romfördraget. finns dock ingenregler lika lön gällde redan Det rätom
utveckling deras beteende visar andra mycketlinje i lönekurvornas utan att

påverkansfaktorer tycksstarka krafter med och utvecklingen. Viktigaär styr
förkönssegregeringen arbetsmarknaden och formerna och prin-bl.a.vara av

ciperna lönebildning och lönesättning Persson 1992. ocksåbakom Det är
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viktigt konstatera Romtraktat, likalönedirektiv,att att trots inhemsk lagstiftning
och lång rad likalöneprocesser både EG-nivåpå och på nationellen nivå kvar-
står löneskillnader mellan kvinnor och män är större i Sverige.änsom

Aktivt jämställdhetsarbete

Precis likalönedirektivet har direktivet likabehandlingsom medförtom att
likabehandlingslagar har införts i EU:s samtliga medlemsländer. Kommissionen
hävdar detta har inneburit positivaatt förändringar detnär gäller anställ-
ningsförfaranden och vissa socialförsäkringssystem.

Direktivet likabehandling innehåller undantag det lämnarom ett utrymme
för olika former positiv särbehandling utbildning för enbart kvinnorav t.ex.-
eller män syftet med åtgärderna främjaär jämställdhet.om Fleraatt- av
medlemsländerna Danmark har i dent.ex. lagstiftningen begränsategna- -
undantaget gälla åtgärder riktadeatt uteslutande till kvinnor. I andra fall t.ex.-Storbritannien gäller undantaget endast utbildning riktade till kvinnor.-År 1984 utfärdade EG:s ministerråd rekommendation medlemslän-en attom
derna skall stödja det inom EG kallas positive action dvs. speciellasom -

och åtgärder i syfte stärka kvinnors position iprogram att yrkeslivet. Grunden
för detta det lagstiftningsarbete bedrivitsatt sedan 1970-taletvar inte harsom
förändrat situationen i önskvärd grad. Det fanns uttalat behov arbets-ett av nya

EG-kommissionensätt. publicerade guide positive action och upprättadeen om
rad nätverk med uppgift stimulera arbetet inom industri,en offentligatt verk-

samhet och massmedier JämO 1993.
Det mycketär svårt uppskatta omfattning och effektatt de insatserav som

kommit till stånd i de olika länderna. Klart olikaär former arbete haratt av
kommit igång. Ambitionerna reflekteras i formell lag i visssa länder, medan
andra länder lämnat fråganöver till frivilliga initiativ. 1 vissa fall i t.ex.-Italien och Frankrike har ekonomiska incitament införts för igång positi-att-

action-program. Generellt kan desäga här aktiviteternave inteatt ännu harman
kunnat utvärderas eftersom de inte varit igång tillräckligt lång tid. Tydligast
EG-styrning märks inom offentlig sektor normalt lättastär påverkasom att
politiskt.

insatserna hittills kan sammanfattas begränsade framgångar. Ett positivtsom
exempel EG-kommissionen framhållergärna arbetetär medsom massmedier -framför allt EU-ländernas TV-bolag. På grundval forskning från 1980-taletsav
början startades 1986år styrkommitté för jämställdhet i medier. Utvärdering-en

talar mängd aktiviteter och förändrade attityderar om konstateraren om men-
också mycket återståratt göra. Fortfarandeatt är positiv förändringtrots en-

den kvinnliga delen arbetsstyrkan inom EU-ländernas TV-bolag endastav-
36 % och i det översta chefsskiktet bara 6är % kvinnor. Bedömare inom EG-
kommissionen konstaterar vilket överenstämmer med svenska erfarenheter- -
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ochorganisationeriändraviljaeffekt kräverfåföraction attpositive att enatt
Rubery,fackligt stödochekonomisktpolitisk,backasinitiativsådanaatt upp av

ambi-härfå med denvikten typenockså1992. Man betonar att avFagan av
kollektivavtal.itioner

fondensocialaDen

därRomfördragettilltillbaksgårhistoriahar manfondsocialaEG:s somen
skolningyrkesmässigföranvändasskalldenhuvudmål är avbetonar attatt ett
särskilt närmålgrupperna,prioriteradedetillKvinnor hörarbetskraften. mest

arbetsmarknadenpåde sektorerinomandelöka derasförprojektgällerdet att
iintedenförkritiseratsharFondenunderrepresenterade. attkvinnor ärdär

bl.a.verkligtill någonkommit kvinnor nytta;utsträckning genomtillräcklig
slentrianmässigtyrkesutbildningenorganiserademedlemsländernadenatt av
framtidsmöjlig-med småkvinnoyrkentraditionellaikvinnorutbildafortsatt att

heter.
Opportu-Newinrättaförgrundviktig programmetkritiken atthärDen var en

forämställdhetssatsningen inomjhittillsden största ramenfor Womennities -
har löptmiljoner153omfattarstrukturfonder. Programmet ecuEG:s som w-
de olika1993. Förunder åravslutas attegentligenskulleoch1991 gesedan år

tillsträcktsgenomföras har utprogrammetchansreellingårprojekt attensom
ochNOWutvärderingordentligmedräknarManutgång.1994 års att aven

några år.förstkaneffekter görasdess om
350 olikadelfinansieratochvarit medNOWEG viahade1992Sommaren
fördelatsharkan konstatera1992. ManEG-kommissionen att pengarnaprojekt
jämföraskanmiljon1Danmarks t.ex.medlemsländerna.olikamycket ecu

tvekannågonråder knappastDetmiljoner23Italiens22 ochSpaniensmed ecu.
kandär väntaocksådet ärochprioriterasSydeuropa attdet manäratt somom

gjortkommitténefterforskningarVid debetydelse.fårsatsningarna störstsig att
delförfonderna rapporterasländeri dessa spontant ensvaradet ocksåär som

jämställdhetsområdet.inflytande påEG:sav
huvudmålsinafå attframöverkommer ettfondensociala attDen avsom

öka,förväntasarbetskraft t.ex.efterfrågandäri yrkenkvinnorutbilda
kvinnornaförbarnomsorgsinitiativstödja attskall ocksåFondenyrken.tekniska

utbildning.ideltakunnaskalllättare

medlemsländernaiUtvecklingen

hurfrågorställti EGambassadersvenskatill am-har runt omKommittén om
jämställdhetsområdet.utvecklingen påförbetydelseEG:suppfattarbassaderna

jämställdhetsorgan.nationellafrånuppgifterpåsinabyggerAmbassaderna svar
förbetydelsehafttvekanEG har storLondon utanFrån enrapporteras
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jämställdhetsarbetet i Storbritannien. Equal Opportunities Commission, som
den brittiskaär motsvarigheten till JämO, går långtså säga allaatt attsom

framsteg området beror på EG. Exempel på aktuella frågor där EG spelat
bestämmelserär pensionsåldrar villkoren vid mödraledighet.om samt

I från Spanienrapporten den snabba utvecklingenatt för denuppges spanska
kvinnan inleddes före Spaniens medlemskap i EG år 1983. Kvinnoorganisatio-

Instituto de Mujer docksäger att detnen är ställt all tvivel EG-inträ-utom att
det givit den spanska kvinnan tillträde till större arbetsmarknad. I deten
sammanhanget nämns expanderande offentlig arbetsmarknaden och EG:s pro-

NOW, IRIS och LEI.gram
Likestillingsrådet i Danmark EG starkt och positivtatt påverkatuppger

jämställdhetsarbetet. Detta gäller främst kunskapsproduktion och beslut i EG-
domstol Ett mycket uppmärksammat utslag i EG-domstolenen. gällde frågan om
lika lön för ochmän kvinnor industriföretagetpå Danfoss. Utslaget innebar ett
underkännande företagets lönepolitik ochav betydelse förstoranses vara av
lönefrågan i Danmark.

Svenska ambassaden i Rom säger jämställdhetsarbetetatt inom EG utan
tvekan påverkat utvecklingen kvinnans roll i arbetslivet i Italien Somav
exempel på detta anförs lagstiftning Italien har nyligen antagitny lagen om-
positive action, bl.a. innebär italienska företag kansom att få statligt stöd för
åtgärder syftar till öka förutsättningarnaatt för jämställdhet.som Man nämner
också EG:s projektverksamhet där Italien inom for NOW ärramen represen-
terad med 137 projekt.

Från Frankrike Frankrikerapporteras gångeratt dömtstre EG-domstolenav
för brott artikel 119 i Romtraktatetmot vilket skapat livlig debatt. Det senaste
fallet 1991 rörde den franska arbetslagstiftningen förbjuder kvinnorsom att
arbeta på nätter. Utslaget har -till skillnad från vissa andra EG-initiativ ännu-inte resulterat i någon lagändring på området. Ett exempel på sådan lagänd-en
ring gäller arbete utförs makar till fria yrkesutövare.som Dessa harav sedan
år 1986 arbetstagare istatus Frankrike. När det gällersom N OW har Frankrike
tilldelats 130 miljoner francs, tjänstemän vid socialministerietmen attuppger

på grund olikheter i behov hos samarbetsländerman, harav haft svårt att upp-
ändamålsenligarätta program.

Från Grekland redovisas EG-initiativen påverkat Greklandatt bl.a. genom
yrkesutbildning för kvinnor och hjälp bygga barnomsorgen.att ut

Tyskland räknas de mindre avancerade ländernaett i EGsom detnär gällerav
jämställdhet. Landet är det enda i EG saknar fristående nationell jäm-som en
ställdhetsmyndighet. De insatser sker igörs första hand lokalpå nivå.som
Sedan år 1990 har 450 lokala Östtysk-jämställdhetskontor etablerats i det forna
land. Svenska ambassaden i Bonn skriver: För kvinnorna i östra Tyskland ut-
gör EG:s kvinnoprogram ovärderligt och välkommet stöd.ett

Svenska ambassaden i Portugal de förändringarnarapporterar att stora kom
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påskyndathaEG intetillanslutningenoch1974revolutionen år ansesefter att
utsträckning.nämnvärdi någonjämställdhetsprocessen

för1970årWomen attofStatustheCommission uppIrlandI sattes on
gickIrlandstyrkai närökadesägerjämställdhetsfrågor. Dessamedarbeta man
ochlönlikavad gällerlagändringartillhänvisar1973, ochEG årmed i man

varjebestämmelse säger attframgången ärbehandling. Den somlika senaste en
jämställdhetsperspektiv.specialgranskasskallregeringsbeslut ettur

förförutsättningarnapåverkas6.5 Hur
alternativolikavidjämställdhet

relativt begreppochinexaktflera sättpåtidigareJämställdhet ettär, sagts,som
värderingsgrun-olikabygga påochaspekterolikamängdinnefattakan ensom

ikönenmellanrelationenfrågantradition,idémässigadenInom omder. som
utbildningtillmöjlighetochoch rättmänskvinnorsharvuxit fram,harSverige

och dessArbetsmarknadenposition.centralheltförsörjningsmöjligheteroch en
viktigaLikajämställdhetsfaktorer.primäradärmedförutsättningar ärochvillkor

handikappomsorgochäldre-barn-,utbyggdfaktorerna,sekundäradeär ensom
och1970-taletslutetijämställdhetspolitikensvenskakvalitet. Den avgodav

förvärvshinder.undanröja deninriktades typen80-talet avattbörjan av
mellanjämställdhetförbetydelsetransfereringssystemochskatte-harVidare

och män.kvinnor

Arbetsmarknaden

tillbakadecenniernågrasedankaraktäriseras avutvecklingArbetsmarknadens
varuproduk-bekostnad. Inomvaruproduktionenspåökaränsteproduktionenatt

härutvecklas. Denindustrikunskapsintensivs.k.framför alltdet somtionen är
USA.ochEU-ländernagäller ävenutvecklingen t.ex.

industrin.varuproducerandedeninompågårstrukturomvandlingbetydandeEn
detsamtidigtaktiviteten,ekonomiskasamladeför den sombetydelseharDetta

Kvin-industrin.inomyrkesverksammaoch ärmänkvinnordeberördirekt som
kvinno-vissaindustriarbetarna,28 %camindre del menutgör avennorna

och%textilindustri 5140 %,livsmedelsindustribranscherintensiva som
andra.internationell konkurrens änför%beklädnadsindustri 71 är utsattamer

påräknakanlivsmedelsindustrinhandi förstabranscher detär somdessaAv
konkurren-textilindustrin kanInomi EU.medlemskapvidkonkurrenshårdare

för-vaduttryckt förvisserligenharEG-kommissionenminska. orotvärtomsen
lågutbildadeförinnebärakantextilindustrinrationaliseringar inomväntade

mindrefarhågordessavidkommande ärsvensktbranschen, förikvinnor men
rationaliseringar.genomfördagrund redanaktuella av
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Kort kan detta sammanfattas framtidens arbetsmarknad föratt välutbilda-som
de kvinnor erbjuder relativt goda utsikter i fortsatt hög, och troligvis växan-en
de tjänsteproduktion, medan den för vissa kvinnor inom tillverknings-grupper
industrin kan medföra omställningar. Studier har visat strukturomvandlingaratt

med permitteringar resultat får olika konsekvenser för kvinnorsom och- -
kvinnormän: friställs har svårare än finnat.ex. mänsom fast arbete.att nytt

Speciellt ickeär facklärda kvinnligautsatta arbetare Gonäs 1991.
Forskare pekar i sammanhanget betydelsenpå hur själva omställningen gårav

till jämställdhetsaspekten finnsatt med vid de arbetsmarknadspolitiska över--
väganden Perssongörs 1993.som

l regionalt perspektiv har denett offentliga tjänsteproduktionen betydelsestor
för kvinnors sysselsättning. Kvinnors sysselsättningsgrad betydligtär lägre än

i demännens regioner har den minsta andelen sysselsatta inom offentligasom
tjänster. I vissa delar landet skulle neddragningar innebära alternativaav att
sysselsättningar är svåra finna.att

Lönespridning

Lönespridningen på arbetsmarknaden minskade 1970-talet. Detta förklaras
bl.a. med överskott på högutbildadett arbetskraft Fölster, Lindström 1993.
Under 1980-talet ökade skillnaderna bl.a. beroende pá efterfrågan påatt perso-

med högre utbildning ökade nytillskottet.änner Lönespridningen förväntasmer
fortsätta öka. En förklaringatt är teknisk utveckling och konkurrensatt från
låglöneländer har Ökademinskat efterfrågan på lågutbildad arbetskraft. löne-
skillnader kan medföra incitamentet för avlönatatt arbete minskar för vissa

kvinnor. Samtidigt torde incitamenten förgrupper högre utbildningav öka i och
med sannolikheten för dettaatt bättre materiell avkastningatt blir större.ger

Offentliga arbetsgivare

År 1992 58 % de yrkesverksamma kvinnorna verksamma ivar av ochstat
kommun. Av drygt 1,6 miljoner offentliganställda 73 %är kvinnor. Speciellt
viktig arbetsgivare kommunerär och landsting. Tre fyrasom kommunaltav
anställda kvinnor.är Den kommunala verksamheten har i till denmotsats

Årstatliga ökat under hela 1980-talet. 1991 bröts trenden och de kommunalt
anställda minskade i antal för första gången.

I Sverige sysselsätter den offentliga sektorn tredjedel den arbetandeen av
befolkningen i EU-länderna 20 %. Internationella jämförelser visar deca att-
flesta länder med offentlig sektor har högstor andel förvärvsarbetandeen
kvinnor. Intressant är i vissa länder har kvinnorna ökat sittatt deltagande i
arbetsmarknaden offentliga sektorn ökat. Ettutan sådant landatt USA.är

Professor Bengt Furåker jämför i studie USA med Sverige vad gälleren
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tjänste-dominerarländernabådaifinnerarbetsmarknad. Han attkvinnornas
arbetsmarkna-utanförkvinnorandeleniliggerskillnadenDen störstasektorn.

yrkesverksammaBland deSverige.ii USAhögre änväsentligtden ärsom
äldreomsorgochbarnbl.a.socialvårdkategorininomdet flerkvinnorna är

frågani USA. Påförsäkringsbolagbank,handel, omfler inomochSverigei
sektoreri dessaarbeteerbjudasskulle kunnaoffentliganställda svararsvenska

konkurrenssituationoch densvårigheterdetillhänvisningnej med nyaFuråker
iproducerastjänsterdefördocktalarMycket att sompå vägdessa är

utsträckninglikamindreelleriefterfrågas storkommeroffentlig sektor att mer
förändras.tänkaskanför dettaformernaävenframtideniäven om

Välfärdstjänster

för-fortsattföremål förbliförväntas ettkantjänsteproduktionenoffentligaDen
genomgåsektornoffentligasvenska attdenEU kommerOavsettändringstryck.

politiskdelvisinriktning ärochomfattningExaktomställningar. enbetydande
använderEU-ländernaläge.statsfmansiellaSverigespåverkasfråga avsom
välfärds-tillSverige görandel BNPlikaberäkningarOECD:senligt stor somav

utsträckning överiinteländerflestai definansierasde sammatjänster men
EU-öka ivälfärdsocialförkostnaderna attkommerTroligenstatsbudgeten.

till EU-förhållandeiSettäldre.andelenökningföljdtillländerna avenav
minskar.skattekonkurrensSverigefördettatalarländerna genomatt pressen

till EU.förhållandefinnsDenna oavsettpress

Familjerna

någraintegrationfortsattvidgällervilket även sei dagsvårtDet är enatt -- Sverige. Tvärtomiförändringarfamiljekulturellaellerdemografiskadramatiska
fortsättakommerbarnellermed två atttvåförsörjarfamiljen treförallttalar att

övrigaitydligareblir ävendettaförocksåAllt talarbilden. attdomineraatt
barnom-välfárdstjänstervissa t.ex.innebärDet typerEuropa.delar att av -av

sättolikamångafinansieras påochoffentligellerprivatkansom -varasorg
härdenEfterfrågan påSverige.iefterfråganhögfortsatthakommer att en

EU-länderna.iöka ävenkommertjänster atttypen av

jämställdhetsarbetet

tekniskfrågeteckennågraförutomjämställdhetslag meravSvensk motsvarar,
någoninnebärakunnaknappasttordeEG-standard. Dessanuvarandenatur,

vardagen.svenskaeffekt i denmärkbar
medlem-eventuelltvidSverigekanprogramverksamhet ettEG:sVad gäller

hamnamedräknainteDanmark attexempelvisförvaritfalletliksomskap -- medsyfteindirektviktigtmottagarländer. Ett program-prioriteradeEG:sbland
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är knyta EU-ländernaattmean och få till stånd nätverksbaseratsamman utbyte
kunskaper och erfarenheter. Det finnsav mycket talar för det i denärattsom

här kunskaps- och ideologiaspekten programsamarbetets största betydelsesom
står finna.att

De olika alternativen

Hu.r påverkar då de olika alternativen EES-avtal, EU-medlemskap eller-
utanför EES och EU utvecklingen I långtidsutredningen från 1992år- ges

Det handlar skillnadersvaret att i grad art.än Man hävdarom snarare att tre
den europeiska marknadens fyraav frihetergemensamma tjänster ochvaror,-kapital redan hunnit utvecklas långt. Den fjärde arbetskraften denär enda- - -tillkommer vid EES och EU-medlemskap.som Den rörlighetens betydelse är

speciellt litepå längre sikt svårbedömd. Som framgår kapitel 5 har- av-
människors benägenhet flytta mellan länder hittillsatt varit mycket låg.

EES-avtalet

EES-avtalets direkta innebörd handelnär med EU-ländernaatt främjas samtidigt
större delar svensk ekonomi för konkurrens.som utsättsav T.ex. innebär avtalet

direkt konkurrens inom banksektorn, försäkringssektorn och delar trans-av
portsektorn. Banksektorn och försäkringssektorn betydelsefullaär arbetsgivare
för kvinnor. EG-kommissionen har analyserat den inre marknadens betydelse
för kvinnorna i banksektorn och konstaterar två trender: bredaremotsatta ochen
vitalare verksamhetsram med åtföljande arbetstillfällen på grund fortsattnya av
internationalisering, parallellt med sammanslagningar och nedskärningar. Den

tendensens arbetskraftshöj ande effekterena äts den tendensensmotsattaupp av
arbetskraftssänkande.

kapitelI 3 behandlas de ekonomiska förutsättningarna. Bedömningen är att
tillväxten i ekonomin ökar EES-avtalet. Om bedömningen riktigärgenom
innebär detta positiva effekter för arbetsmarknaden i Detstort. natur-gynnar
ligtvis både kvinnor och män. Det faktum kvinnorna historiskt har haftatt en

position än männen arbetsmarknadensvagare talar dock för kvinnornaatt
generellt har vinnasett på sådanmest att utveckling. Speciellt för välut-en
bildade kvinnor och män kan den ekonomiska utvecklingen skapaantas nya
möjligheter på marknader.nya

Det finns sedan början 1980-talet tendens ökad lönespridningav i Sve-moten
rige. Dessa kan förväntas förstärkas vid EES-anslutning. En ökad arbets-en
kraftsrörlighet exempelvis i form utflyttande höginkomstagare ochellerav
inflyttande läginkomstgrupper kan bidra till mindre kvalificerade arbetenatt blir
relativt sämre avlönadesett samtidigt högkvalificerade arbeten blir bättresom
avlönade. Erfarenhetsmässigt ökar skillnaderna mellan kvinnors och lönermäns
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tänkasdettaTeoretiskt kantotalt ökar.lönespridningenplangenerellt närpå ett
minskarförvärvsarbetakvinnorvissaför attincitamentenmedföra grupper avatt

utbildning ökar.skaffa högreförincitamentensamtidigt attsom- docksysselsättningsstrukturnäringslivetsiförändringar angerFörväntade
pådelvis berorvilketvinster attuppnåkvinnorförgoda utsikter attäven

etablera-välredan ärKvinnorna,öka.fortsättaförväntastjänstesektorn att som
kunnahögutbildadedetillvi hålleråtminstonebörde i den sektorn, ossom --

lönespridningen.vidaredengrundökarlönerdekonkurrera avsomom
skatteintäk-ökadetillledadettaskulletillväxt stämmerOm antagandena om

Sverige.iskattesänkningarkrav pådirekt någrainteinnebärEES-avtalEttter.
skattekonkurrens.grunduttalade påsådana kravblir däremotIndirekt avmer

socialas.k.densträvanden inomEG:si bildeninslag ärmotverkandeEtt
utvecklingekonomiska. Enstriktdemotivandra änpåbyggerdimensionen som

automatisktnågotregionenikostnadersocialaökademedföra somhär kan -
i EU-äldreandelökandekraftigtskattenivå. Ensvensktryck påminskatmedför

ingaställsoffentliga sektorngäller denVadeffekt.troligenfårländerna samma
påpekasin plats attäromfattning. På attochstorlekEES-avtalet påikrav

EU-svenska. EttdensektoroffentliglikaiDanmark har stor somsettstort
denkrympningpåtagliginneburit någondel intedanskför avharmedlemskap

arbetsmarknaden.delen av
återfinnsjämställdhetsområdet. Debestämmelser påEG:somfattarEES-avtalet

slås Rom-och 70. Där69artiklarnaisociala frågoravsnittavtaletsunder om
Detarbete.likalön förlikaskall haoch mänkvinnorfastprincipfördragets att

likabehandlingprincipenfrämjaskallavtalsslutande avde omparternaattanges
EES-iRedanavtalet.tillXVIIIbilagaiåterfinnsDirektivenochkvinnor män.

dimen-socialadenutvecklaviktenfastavtalsparterna attslåringressavtalets av
och män.kvinnorlikabehandlinginbegripetdärisionen, av

medjämställdhetsområdetEGinomframvuxit an-rättspraxisDen som
iocksågällaEES-avtaletkommer attbestämmelserdessaledning genomav

förarbetetisäkerhetochhälsadirektivetnyligenSverige. Det antagna om
ledighetslagstift-Utredningenavtalet.tillfogaskommerkvinnorgravida omatt

lagstiftningensvenskadenundersökauppdragi1992:98 harDir. attningen om
ändras.behöver

samarbe-stärkasökaavtalsslutandedeockså parternaskallEES-avtaletEnligt
tredjeEG:sföljerverksamhetförinomjämställdhetsfrågor avsomi ramentet

tillmöjligheterintedockkommerEES-avtalet att sammahandlingsprogram. ge
imedverkanellerjämställdhetsfrågoribeslutsprocessEG:sinflytande över

medlemskap gör.nätverkochkommittéer ettsom
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EU-medlemskap

Ett EU-medlemskap förväntaskan medföra accentuerad ekonomisk för-en mer
ändringstakt vid EES-avtal. Osäkraän ekonomiska bedömningar hamnar påett

BNP-tillväxt högre vidär någon EES-alternativet. Ytterli-änprocenten som
effekt medlemskapet förutom de konkurrensmarknaderärgare en av nya som-

EES-avtalet medför direkt konkurrens inom jordbruks-och livsmedels-även-
sektorn. förväntasDetta kan få direkt betydelse för anställda kvinnor och män-

i dessa branscher. Som i de andra alternativen lågutbildade kvinnor ochär-
i industrinmän påverkas i de strukturförändringar kan för-en grupp som som

Dessa beräknas i Långtidsutredningenväntas. 1992 gå snabbare vid med-ett
lemskap i de andra fallen. medlemskapän Ett kan dessutom förväntas späda på
lönespridningen den EES till.utöver upphovsom ger

Om de här antagandena riktiga innebär det effekterär de vad gäller bl.a.att
sysselsättning, arbetskraftsrörlighet och lönespridning och deras konsekvenser
för kvinnor och skissades för EES-alternativet i principmän gäller ävensom
för EGEU-alternativet. Möjligen något accentuerade. En förmodligenmer -
marginell effekt slopade gränskontroller blikan ökad tillgång s.k.påav en-
svart arbetskraft vilket i fall skulle kunna bidraså till lönespridningen ökaratt
ytterligare och del konsumtionen tjänster privat prägel.att antaren av av en mer

Ett medlemskap innebär formella skatteharmoniseringskrav.små reglerDe
finns hittillshar varit begränsade främstoch indirekt beskattningrörtsom

momsen skall till minst 15 %.uppgå Konkurrenstryck kan dock komma att
medföra vissa skattesänkningar punktskatter vissa Tillpå dettat.ex. varor.
kommer direkta kostnader för medlemskapet. Mot detta utsikterna tillmåste
ökade skatteintäkter följd ökad ekonomisk tillväxt ställas. Balansensom aven
mellan dessa tendenser kan få betydande effekter för förutsättningarnaväntas

den offentligapå delen arbetsmarknaden.av
Besluten ligger nationell nivå, både vad gäller frågan verksamhetom en

skall bedrivas i offentlig eller privat fråganregi eller skattetryckets nivåom
huvudöver EMU:s krav sunda offentliga finanserpå kan dock förmo-taget.

das sammanfalla med det svenska arbetet statsfinanserna. EMU:s kravatt sanera
kan dessutom förväntas påverka Sverige liknandepå i de andrasätt tvåäven
alternativen.

EG:s jämställdhetslagstiftning och övrigt samarbete kommer gälla påatt
inom EES medsätt den skillnaden Sverige kommer fåatt attsamma som samma

rättigheter till deltagandet i samarbetet medlemsländer.EU:s viktigaNågrasom
samarbetsformer och samarbetsorgan för deltagande först vid medlem-öppnas

de projekt finansieradeskapet, sociala fonden,den kommissionenst.ex. av
jämställdhetskommitté och Europaparlamentets kvinnoutskott.

6 l3-lll2



ochkvinnorJämställdhet mellan162 män

EES EUUtanför och

viktiga handelnmycketdirekt deninnebärutanför EES och EUAtt attstanna
övrigajämfört med deoch fördyrasförsvårasEU-ländernaSverige ochmellan

alltidberäkningarför sådana ärreservationmedtorde,alternativen. Detta att
fördärmed risk högreochekonomisk tillväxtlägremedföraosäkra, också en

lika hög grad män.kvinnor itroligendrabbararbetslöshet. Det som
ibli mindrealternativ änarbetskraft kan i dettagällerRörligheten vad t.ex.

fördelning löner,för jämnareförutsättningarmedförövriga alternativ. Det av
uppenbaraförutom deTeorin bakomarbetslöshet. är,också för högremen

till ökadledai sig kanlönesättningenstelhet itillväxt,effekterna lägre attav
arbetslöshet.

påverkanharförändringarvägval införekonomi stårSvensk oavsett som--
speciella konsekvensermycket svårtoch Detkvinnor ärbåde på män. att ange

för kvinnor.
tjänsteproduk-industri elleri kunskapstätkvinnor ochhögutbildade mänFör

arbetstillfällen bådemistealternativet innebära gårhärkan dettion att omman
utanförskapkankvinnor ochlågutbildade mänoch i FörSverige Europa. etti

tillväxt.lägregrundökad arbetslöshet påinnebära aven
Även skatte-med indirektaräknarimligtdet vidareEES och EUutanför är att

internationalisering ochEkonominsskäl.konkurrensmässiharmoniseringar gaav
medskattetryck tillsammanssänktorienteringsarnhällsideologisk mot ett enen

ekonomiskaOm deför detta.viktiga grunderutgifteroffentliga äröversyn av
mins-indirektutanförskapriktiga innebär ävenfinnsbedömningar är ettsom

offent-ekonomisk aktivitet. Degradgrund lägreskatteintäkterkade avav
politiskföremål förEES och EUutgifterna kommerliga även attutan vara

kostnadsutvecklingenhållaförsökoch förgranskning att nere.

Avslutning

betydandemedföraframtiden kommeruppenbartAvslutningsvis det attär att
alternativvilketförändringararbetsmarknadsrelateradeekonomiska och oavsett

jämställdhet mellandet gällerde fårkonsekvenser närväljer. VilkaSverige
inrikespolitiskt hanterarSverigehand huri första påberorkvinnor och män

alternativen.i de olikaförutsättningarna
förtalastyckenutvecklingslinjerna i mångatycksförenklat attMycket sven-

oundvikliga och dedebådestrukturförändringarkvinnor kan klaraska som-
klara belägg förfinns ingaEG-integration relativt väl. Detmed attföljer en -

Kvinnorna i förstabättre.omställningen ärklarasikt skullekortsvenska påmän
förväntas fort-expanderar ochtjänstesektorninomverksammahand somsom

detta talarEG-området. MotSverige liksomi inomexpandera attsätta enatt
också undergåroffentliga sektornåterfinns ikvinnorna dendel somstor av

strukturförändringar.
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Tjänstesektorns tillväxt del i omvandling västvärldens industrialisera-är en av
de samhällen. Ett de påtagligaste inslagen i den handlar attav processen om
kvinnor i hastigt och stadigt växande omfattning skaffar sig högre utbildningen
och förvärvsarbete. Inte minst påtagligt har detta varit i Europa. Helt klarteget
har EG spelat roll i den här utvecklingen, inte minst bidra tillatt atten genom
medlemsländernas jämställdhetslagstiftning ligger i fas med samhällsutveck-
lingen på området. När länderna själva EG:s roll i det här sammanhangetanger
betonar olika aspekter; for vissa EG:sländer lagstiftande arbeteärman cen-
tralt, för andra länder för skapa arbetstillfällen primära.är attprogrammen
Fortfarande skillnadernaär mellan länderna utvecklingen gårävenstora motom
likhet.

Likheten visar sig ibl.a. de jämställdhetsfrågor diskuteras haratt som en
samtidig aktualitet både i olika EU-länder i Sverige.och Relationen arbetsliv-
-familjeliv sådant centralt område. Av speciell betydelse iär sammanhangetett

den sociala dimensionen syftar tillär motverka negativa sociala effekterattsom
till följd fria marknadskrafter. tid fråganPå har ocksåav senare om gemensam-

arbetsmarknadspolitiska satsningar kommit i fokus.ma
det politiska,På idémässiga planet kan lite slarvigt EG hunnitsäga attman

ikapp den svenska jämställdhetsfronten. finns klaraDet paralleller vad gäller
de frågor på dagordningen. därmedär Det går tydliga ipoängeratt attsom se
delta i EG:s diskussioner utifrån svensk erfarenhet. I EES-avtalet talas ocksåen

nära samarbete i sociala frågor. EFTA-länderna erbjuds möjlighetett attom
i framtidadelta EG-program i EG:s löpandeoch erfarenhetsutbyte. iDet är

dagsläget sia formernasvårt de exakta för och omfattningen sådantatt ettom av
arbete. Samarbetet inom EES sker EG:s villkor ipå och de delar EU-som
länderna bestämmer sig för. EU-medlemskap däremot innebärEtt automatiskt

blirvi engagerade i antal samarbetsorgan arbetar med frågoratt ett stort som
jämställdhet. innebärrör Detta Sverige får möjlighet både påverkaatt attsom

och lära utvecklingen.av
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påverkas villkoren7 Hur
för människor med
funktionshinder

7.1 Bakgrund
riktats utvecklingen materiell trygghetInternationell uppmärksamhet har mot av

Även modeller för stöd ochför alla i Sverige och i de övriga nordiska länderna.
utanföri dessa länder har väckt intresseservice via de offentliga systemen

tid varit förebildNorden. del har sedan lång någotDenna Europa en av enav
rättigheter för människor medoch föregångare för andra länder det gällernär

funktionshinder.
välfärd olika välfärdsmodel-Som framgår kapitel 2 Olika för harsystemav

människorskilda i Attityder och medler utvecklats håll Europa. påpå syn
skandinaviskafunktionshinder därmed utvecklats olika. den model-har också I

utifrån varjesamhället för handikappfrågorna grundsynenlen atttar ansvar
hör och intefråga lösas inom samhällssektor den hemmabör den närmast som-

sektorn.tidigare för den socialaettses som ansvar-
fattig-vårdbehov i1600-talets Sverige fördes människor med olikaI samman

1800-talet utveckladesoch asyler eller särskilda barnhem. Understugor
sinnesslöa eller vanförainstitutioner för skydda människor ansågsatt som vara

männi-skydda samhälletoförstående omvärld. Samtidigt ville motmot manen
inInstitutioner vanliga långtskor störande och avvikande. påansågs varsom

1960-talet. började1900-talet. Förhållandena förändrades emellertid på Då man
funktionshinder för-människor medarbeta de åtgärder skullepå tvåatt som ge

i samhället, normalisering och integrering.utsättningar för deltagandestörreett
funktionshinder tillinnebär människor med harNormalisering rättatt samma

omgivningen.människor i Inte-vardagsliv och levnadsbetingelser somsamma
samhällsgemenskapen. Människors likahandikappade delaktiga igrering gör

främjas integrering Gardeström, 1981.värde av
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självbestämmande.princip till integritet och Denviktig rättenEn ärannan
SFSsocialtjänstlagenSFS 1982:763,sjukvårdslageni hälso- ochregleras

funktionshindradetill vissastöd och servicesärskilt i lagen1980:620 och om
situationerförändras med skiftandeintegritet får inte1993:387. tillSFS Rätten

hävda dennaförmågamänniskas rätt.eller atten
handikappfrågor.i med Begreppethelhetssyn arbetetviktigt haDet är att en

skallfunktionshindermänniskor medalla innebär allasamhälle förett att
arbetsmark-utanfördesamhällsgemenskapen, alltså ståringå i ävenkunna som

ochdelaktighetfunktionsnedsättningar skall ha fullalla mednaden. Målet är att
jämlikhet.

beroendeEU-ländernavarierar mellanhandikappområdetUtvecklingen inom
in-samtliga ländergäller i land. Ivälfärdsmodellvilken allmänpå som resp.

medmärmiskorför1900-talet1800-talet och påinstitutioner underrättades
Härutsträckning kvar.finns iinstitutionerfunktionshinder.olika Dessa stor
ochNormaliseringnordiska länderna.jämfört med deutvecklingenskiljer sig

länder.i dessabörjar tillämpasintegrering ävennu
förhari flera EU-länder. Dencentral rollFamiljen har att taansvareten

oftaställerdettafamiljen inte klararfunktionshindrade. Omsinahand avom
ingenharvälgörenheteller kyrkan Dennahjälporganisationer typ avupp.

arbetandeemellertid professionelltSverige. vissa länder harmotsvarighet i I
och kommunenfår stödfram. Defrivilligorganisationer växt staten menav

företag.individer ochockså av
modell. Förenligt svenskremissforfarandetillämpar inteEU-länderna ett

remissyttranden på-viktigti Sverige dethandikapporganisationerna är att genom
utvecklingen.verka

handikappbegreppetDefinitioner av

Health OrganisationWHO WorldVärldshälsoorganisationen -
klassifikationför1980 handbokpubliceradeVärldshälsoorganisationen år aven
of Impairments,ClassificationInternationalkallassjukdomskonsekvenser som

klassificeringen definierasICIDH.oftast benämnd lDisabilities and Handicaps,
sjukdom. Med skadaskada ellerföljdfunktionsnedsättning som en av enen

fysiologiskapsykologiska,förlorats i denblivit onormalt ellernågotattmenas
funktionen.anatomiska strukturen ellereller

hinder lederbegränsning ellerWHOFunktionsnedsättning enligtär ett somen
deeller inomaktivitet det gränserinte kan utföra sättmänniskatill att enen

direkt följdi de flesta fallFunktionsnedsättningennormalt. ärkan enansessom
skada.av en

begränsninghandikapp dendefinitionWHO:s miljörelaterade ärEnligt som
livsföring ochiför individen hennesskadan innebärfunktionsnedsättningen eller

fysiskasociala ochkultur och dentill denHandikappet relateratsociala roll. är
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miljö individen befinner sig
Fortsatt arbete med definitionen bedrivs sedan 1987 internationellår på nivå

i inom Europarådet.expertgruppen
Den svenska handikappolitiken ansluter sig till WHO:s definition och betonar

de miljörelaterade aspekterna handikapp. Det också den definitiongörav som
1989 års Handikapputredning har hänvisat till.

Handikappförbundens samarbetsorgan tidigare HCK denattanser person
skall handikappad, till följd bestående funktionsnedsättninganses vara som av

betydandemöter svårigheter i sin dagliga livsföring.

E U-länderna

Officiella definitioner handikappbegreppet varierar mellan olika EU-länder.av
Definitionerna skiljer sig från varandra beroende det sig fysiskarörom om
eller psykiska funktionshinder. varierarDe också beroende på utgångs-om
punkten arbetslivet ellerär andra delar livet och funktionsnedsättningenav om

varaktigär eller tillfällig Flötten 1992.

EG

EG har ingen officiell definition handikapp. Varje medlemsland definierarav
självt målgrupperna för sina insatser. När arbetet EG:s handlingsprogrampå för
människor med funktionshinder påbörjades 1982år bestämdes emellertid att

terminologi skulle baseras WHO:s miljörelateradepå definition.programmets
Man bestämde då också skulle vända sig till människor medatt programmet
alla olika funktionsnedsättningar Daunt 1991.typer av

Den sociala stadgan

EG:s sociala stadga inte lagligt bindande dokumentär politiskett utan en
viljeyttring och Vägvisare för fortsatt utveckling. Den 1989 elvaårantogs av
medlemsländer och Storbritannien ställde sig utanför. Stadgan i 26 punkt-anger

under tolv rubriker grundläggande sociala rättigheter för arbetstagare. EFTA-er
länderna har i EES-avtalet deklaration i vilken deras uppslutningenats om en
bakom den sociala stadgan bekräftas.

speciellEn punkt i stadgan berör med funktionsnedsättningar. Textenpersoner
lyder: Alla funktionshindrade, oberoende funktionsnedsättningensav ursprung
och måste ha till särskilda konkretarätt åtgärder i syfte förbättranatur, att
deras integration i samhälle och yrkesliv. Dessa åtgärder i synnerhet,måste och
i enlighet med förmånstagarnas förmåga, omfatta yrkesutbildning, ergonomi,
tillgänglighet, mobilitet, och bostad.transport
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till kapitelstadgan hänvisas 4socialadenutförligare genomgångFör aven
EG:s sociala dimension.om

handikappområdetEG-projekt inom7.2

socialasociala stadganförutom den ävensociala dimensionendenInom ryms
livskvalitetenhöjaåtgärder försyftar tillhandlingsprogram, att genomsom
funktionshinder. Detför människor medprojektförslag ocholika konkreta

1983-87.genomfördes årenhandlingsprogrammetförsta
genomfördes årenHELIOS lföljdeshandlingsprogrammetförstaDet somav

LivingCommunitytheHandicapped People EuropeanHELIOS1987-91. -
europeiskamänniskor i denHandikappadeSocietyIndependently Openan -

samhälle. Ministerrådet beslutadeoberoende ilevergemenskapen Öppetettsom
1993-96. HELIOSHELIOS for åren1993februarii ett nytt program,om

med funktions-integration människorochfrämja jämställdhetsyftar till att av
hinder.

HELIOS 1987-91I

samordningför bristandeframför allt DanmarkkritiseratsHELIOS harl avav
Utvärdering-handikapporganisationerna.bristande kontakter medochinsatserna
har stimule-emellertid visat detkommissionen harinom attprogrammetaven

initiativ.for olikatill grundprojekt och har legatandratillkomstenrat av
integrationfunktionshindermedi arbetslivet förIntegration samt avpersoner

rekommenderats.undervisningsväsendet harordinariei detoch ungdomarbarn
samordning olikatillmedlemsländernastimuleratHELIOS I har också av

kontakterRegelbundnahandikappfrågor.myndigheters arbete medoffentliga
Årligahandikapporganisationer.kommissionen och mångamellanhar etablerats

turism, byggna-områdenanydanande projekt inomdelats tillutmärkelser har ut
bostäder.handikappanpassadetillgänglighet ochders

1993-96HELIOS II

utvidgats både iharHELIOSfortsättning ProgrammetHELIOS påär en
HELIOSforMålsättningen ärpersonkretsen.sakområdena ochfråga om

yrkesutbildning, arbets-utbildningen,integration inomfunktionell anpassning,
liv försjälvständigtsocial integrationrehabilitering, ochekonomisk samt per-

effektivitet ingårökadochfunktionsnedsättningar. Bättre samarbetemedsoner
HELIOS-handikapporganisationer.medsamarbetemål liksom utökatockså som

deinformationsutbytetill delhar hittills rörtdock storprogrammet genom
fornätverk har bildats inom programmet.ramensom



påverkasHur villkoren för människor med jimktionshinder 169

Budgeten fastställdär till 37 miljoner för de fyra årens verksamhet.ecu
HELIOS-budgeten kan inte betraktas särskilt Utslaget på alla männi-stor.som
skor med funktionsnedsättningar i EU den endast omkringmotsvarar en ecu
ca 9:50 kronor för hela perioden. Detta innebär de ochper person att teman
aktiviteter arbetas fram inom för begränsasmåste tillsom programmetramen
sådana med spridningseffekt.stor

Rådgivande kommittén

Då kommissionen planerar konkreta åtgärder assisteras den rådgivandeav en
kommitté. Den består två för varje medlemsland. Ordföranderepresentanterav
är för kommissionen. dennaI kommittérepresentant med-en representeras
lemsländernas socialdepartement i fall. En de tvåutom ett representanternaav
för Danmark kommer från utbildningsdepartementet.

Europeiskt handikappforum

Innan den rådgivande kommittén konsulteras skall kommissionen inhämta syn-
punkter från europeiskt handikappforum. Det består företrädareett för tolvav
europeiska handikapporganisationer och tolv nationella handikapporganisation-

samarbetsorgan, medlemsland. En förutseser som representantav resp.
arbetsgivarorganisationerna och för fackligade organisationerna ingår också.en

F örbindelsegrupp

förbindelsegruppI ingår för varje medlemsland tolven representanten samt
forum-medlemmar. Här möts för rådgivande kommitténrepresentanter och
forum-medlemmar för diskutera inriktning.att programmets

Skolintegrationsgrupp

En särskild har tillsatts för utbildningsfrågor. Danmarks förgrupp representant
utbildningsdepartementet ingår i den rådgivande kommittén och förbindel-är
selänk i båda dessa grupper.

Handynet

Handynet, ingår i HELIOS-programmet, datoriseratär informations-som ett
for funktionsnedsättningarmedsystem finns tillgängligt viapersoner som

CD-ROM teknologi på nio språk. Idén med det skall innehållaärsystemet att
aktuell information från EU-länderna bl.a. hjälpmedel, utbildning, arbets-om
marknad, byggnaders tillgänglighet,transport, kultur och idrott.

Systemet visade sig emellertid inte fungera. Det gjordes därför och ledsom
Århus.dansk från teknologicentrum för funktionshindrade iennu av
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bättre.fungerarochutvecklingsfassig ibefinner programmetHandynet en
skallfråntidigare utgåttoch intesuccessivt att systemetharMan startat som

nio språk. Pro-upplysningar påmedhandikappfrågorinnehålla allt rörsom
täckas in.skulleområdenavgränsningenvarithela tidenharblemet somav

hjälpmedelsområdet.operationelltbliSystemet kan nu
del-framför allttidigare,personkrets änsig tillvänder störreHELIOS en

handikapporganisationernatar numera.
förhandlingar inomföremål förHELIOS-programmet ärmedverkan iSveriges

inställningpositivförgivit uttryckKommissionen harEES-avtalet.för enramen
stegvis involverasföreslagit dessaoch harmedverkanEFTA-ländernas atttill

rådgivandeingå i denEFTA-land kanvarjeförföreträdareEni programmet.
EFTA-landvarjefråntill tvåkansamrådsgruppenoch ikommittén experteren

kommissionenfortfarandediskuterashandikappforumiDeltagandetdelta. men
GenomHandynet.imedverkanEFTA-ländernasföruttryckt intressehar snara

HELIOS-programmet.isamarbetetpåverkaEFTA-ländernaEES-avtalet kan
övrigadevillkordeltaSverige påkanEU-medlemskapVid somsammaett

HELIOS-programmet.iEU-länderna
ochutanför EESSverige stårHELIOSideltaSverige intekanDäremot om

svenskaMångaEG-programmen.påverkadirektmöjligtblir då inteDetEU. att
europeiskasinaredan medemellertidsamarbetarhandikapporganisationer

systerorganisationer.

HORIZON

socialfondeneuropeiskafinanserias denHORIZON är ett tre avprogram somav
treårsperiod.för1990i decemberkommissionenEFS. Programmet enantogs av

funk-bl.a.integrationenyrkesmässigaochsocialastödja denSyftet är avatt
ocherfarenheterteknologi ochkunskaper,överföringtionshindrade avgenom

skerDetländerna.utvecklademindretill deavanceradedeidéer från mer
information ochutbyteSamarbetet rörEU-länderna.samarbete mellan avgenom

regler.erfarenheter än gemensammasnarare
DäremotHORIZON-programmet.iSverige deltaEU-medlemskap kanVid ett

EES och EU,utanförEES-avtal ellerviddeltamöjligtinteblir det ettatt
Sverigefonden.socialavia denfinansierasHORIZON-programmeteftersom

medlemskap.vidfonden förstbidrar till ett
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7.3 Handikappaspekter olikapå
samhällsområden

Arbetsmarknaden och sociala sektorn

Tyngdpunkten i EG:s arbete inom områden berör arbetslivet ligger inomsom
den sociala dimensionen. Arbetsmarknadspolitiken betraktas inom EG isom
första hand nationell angelägenhet.en

I den svenska arbetsmarknadspolitiken den s.k.är arbetslinjen bärandeen
princip. Den innebär aktiva åtgärder vidtas föratt arbetssökande arbeteatt ettge
i stället för arbetslöshetsunderstöd. Utsatta arbetshandikappadegrupper som
prioriteras.

Handikapputredningen föreslog i sitt slutbetänkande SOU 1992:52 Ett sam-
hälle för alla lag arbetslivets tillgänglighet för med funktions-en om personer
hinder. Lagen skall möjliggöra full delaktighet och jämställdhet i arbetslivet för

med funktionshinder och utifrån den utgångspunktenpersoner innehålla bestäm-
melser arbetslivets tillgänglighet för dessa Lagförslagetom underärpersoner.
beredning.

Samhall

Samhall inrättades år 1980 för meningsfullt och utvecklandeatt arbetege
arbetshandikappade. Det sker produktion och tjänster, säljsgenom av varor som

denpå öppna marknaden till marknadsmässiga priser.
SamhallgruppenI finns omkring 28 200 arbetshandikappade anställda. harDe
länsarbetsnämnderna anvisats arbete hos Samhallgruppenav och omfattas inte
lagen SFS 1974:12 anställningsskydd.av om

Samhall AB årligen anslagsframställning till Arbetsmarknadsdepar-ger en
I den begärs ersättningtementet. för de merkostnader Samhallgruppen harsom

jämfört med privatägda företag, drivs i vinstsyfte. Merkostnadernasom upp-
kommer bl.a. attgenom

arbetsuppläggning och arbetstempo måste till de funktionshindra-anpassas
des individuella förutsättningar, nedsatt arbetsförmåga på grundt.ex. av
funktionshinder, dessutom kräver speciellt anpassade hjälpmedelsom

lokaliseringen arbetsställena måste grundas depå arbetsmarknadspoli-av
tiska behoven och inte på vad effektivtär företagsekonomiskmestsom ur
synvinkel

omfattande stödinsatser behövs, bl.a. för skapa förutsättningar föratt såatt
många funktionshindrade möjligt skall kunna gå tillöver anställningarsom
hos andra arbetsgivare
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arbetskraftenarbetshandikappadedenpermitteringarochuppsägningar av- lågkonjunktur.djupunderundvikas ävenmåste en

miljar-4,9199394 tillbudgetåretuppgårmerkostnadsersättningenstatligaDen
nedskallersättning trappasbeslutatdockhar statensRiksdagen attkronor.der

arbetshandi-förlönekostnadenhögst1997juli1från denden motsvararså att
fastighetsbeståndet.förkostnadervissakappade jämte

Samhallfördel förtilldet attföretagtjänsteproducerande ärochSom varu-
handelspoli-marknadeninretill den utanfå tillgångEES-avtaletföljd avsom en

frihan-Ifrihandelsavtalet.medjämförtförbättringvilkethinder, utgörtiska en
Avhandelshinder.tekniskaavvecklingförsamarbeteinteingårdelsavtalet av

huvudsak län-itill16 %närvarandeför exportförsäljning utgörSamhalls ca
kronor.miljardertill 3,3försäljningenuppgår199394BudgetåretEES.iderna

öka ävenkommerkonkurrensen attEES-avtalet ärkonsekvens attEn avannan
branscher.antalinomverksamtSamhall stortär ettmarknaden.svenskadenpå
affärsverk-SamhallsÄnda ställt kravethar1980 attårsedan statenstarten
snedvrids,inteföretagandramedkonkurrensenbedrivas så,skallsamhet att

antaletupprätthållaforunderskridsmarknadspris attgällandeattt.ex. genom
osundförbudDettafunktionshinder. motmedförarbetstillfällen personer

Samhallbolagenenskildadeförbolagsordningarnaiinskrivetfinnskonkurrens
bola-förbindandeskadeståndsansvarpersonligtförriskvidhärigenomoch är

ledningar.verkställandeochstyrelsergens
tillfällen, årenvid tvåverksamhet harSamhallsmedsamband översynerI av

deskärpaskälfannsintedet attfunnitutredningarstatliga att1991,och1983
Samhall.förgällerkonkurrensregler som

inne-1993:20SFSkonkurrenslagenEG-anpassadedenochEES-avtalet nya
marknads-påkravetgällerdetSamhall närförnyheterprincipiellaingabär

övrigt.ikonkurrenssundprissättning ochmässig
uppgifttillharinstrumentarbetsmarknadspolitisktstatligt somSamhall är ett

ställerEES-avtaletarbete.avlönattillfunktionshindrades rätt ettvärnaatt om
deninskränkningarandraellerföretagstatliga avprivatiseringinga krav av

konkur-snedvriderföretagtillstödstatligtDäremot ärsektorn. somoffentliga
EES.iländernamellanhandelnpåverkardetmåni denförbjudetrensen

affärsverksam-förvillkorföreskrivit strängastatsmakternaSamhall harfalletI
konkurrens.osundförnäringsliv inte utsättsövrigtförheten attgaranteraatt

nämnda krav ärSå längevillkor.dessaiakttagitSamhallvisarRättspraxis att
svenskainnebärexistensSamhalls attskälintedetfinns attuppfyllda antaatt

iarbeteskyddatStatssubventioneratEES-avtalet.brytakan motstaten anses
Stor-ochNederländernaifunnitssedan längeharSamhallliknarformer som

konkurrens-ochstatsstöds-EG:sstridaharde motbritannien ansettsattutan
regler.

sakligastörreinnebära någradel inteSamhallsförskullei EUmedlemskapEtt
påverkamöjligheterökadeVissa attEES-avtalet.medjämförtförändringar
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arbetshandikappades ställning arbetsmarknadenpå skulle dock för Sam-öppnas
hall.

En negativ konsekvens för Samhall utanför EES och skulleEU EG:sattvara
antidumpningsförordning 217684EEG fortsätter tillämplig svenskpåatt vara

förordningDenna kan EU vid behov tillämpa för försvåra oönskadexport. att
import. Inget överskott skall kunna dumpas EU-marknadenpå till lägre priser.
En tillämpning antidumpningsförordningen skulle bli mycket besvärligav mer
för Samhall hantera EES-avtalets konkurrens-än och statsstödsregler.att

Direktiv hälsa och säkerhet på arbetsplatsen 89391 EE G och direktivetom
arbetsplatsens utformning 89654EEGom

Hälsa och säkerhet arbetsplatsenpå har betydelse från handikappsynpunkt. EG:s
arbetsmiljödirektiv 8939 1EEG och direktivet arbetsplatsens utformningom- -

89654EEG i bilaga Arbetsmiljöregleringen7 internationaliseras.-tas upp-

Förordning arbetskraftens fria rörlighet EEG 161268om nr

Förordning arbetskraftens fria rörlighet EEG 161268 har betydelseom nr
för människor funktionsnedsättningar.även med Se vidare kapitel Fri5 rörlig-

het för personer.

Socialförsäkringar

Socialförsäkringssystemen och övriga former för socialt istöd Sverige förutsätts
inte harmoniseras varken EES-avtaletmed eller EU-medlemskap. Samord-ett
ning för social trygghet inskränker sig till vad krävs försystemen attav som
förverkliga den fria rörligheten för Se vidare avsnitt 5.8.personer.

Nedan berörs de områden har direkt anknytning till förmåner männi-som som
skor med funktionsnedsättningar har i Sverige. Detta gäller förtidspension,
handikappersättning, Vårdbidrag bilstöd.och För utförligare behandlingen
hänvisas till betänkandet SOU 1993:115 Social trygghet och EES.

örtidspensionF

Alla EU-länder har formnågon rättslig reglering innebär ekonomisktav som
stöd vid invaliditet. För svensk vidkommande förtidspensionen deträtts är
aktuella förmånsslaget.

Den svenska folkpensionen kommer omfattas sakområdena i förord-att av
ningen EEG 140871 EES-avtalet.nr genom

Folkpension i form förtidspension skall beräknas med hänsyn till faktiskav
bosättningstid i Sverige fram föreåret pensionsfallet pensionen inträf-t.o.m.
far. Dessutom skall till förgrund pensionsberäkningen kunna läggas antagen
framtida bosättningstid för perioden fr.o.m. för pensionsfalletåret dett.o.m.
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faktiskaskallålder.64 Däremotpensionsberättigade årsuppnårdendåår
förtidspension.förtillgodoräknasintepensionsfalletefterbosättningsår

tidenminst 45Sverige underivarit bosattpensionberättigadedenHar av
helatillgodoräknaspensionsfalletföreochfyllde 16 årethon årdet årmellan

64 ålderårsdå hon uppnårpensionsfallet det årförfr.0.m. årettiden t.o.m.
Är förei Sverigebosättningstidenfaktiskabosättningstid. denframtida pen-som

pensions-efterproportionell del tidentillgodoräknassionsfallet kortare, aven
bosättningstid.framtidafallet som

berättigadblirförtidspensionuppburit fullintedenFör senaremen somsom
bosättningstid medoch framtidafaktiskberäkningskallsådantill göras avnyen

arbetsförmågan. Ettförsämringenförtidpunkten nyttutgångspunkt i pen-av
beräkningslaget. Någonsituationer detinträffat ihasionsfall avnyavanses

1993.esterhällWsituationeni omvändainte denbosättningstiden görs
försäkrad fyllerdåinträffar under det årpensionsfalletsituationer dåFör en

sitt1991:2 iEG Dir.ochsocialförsäkringenUtredningenföreslår16 år om
skallsärskilda reglerfolkpensiontill1992:26 Rättendelbetänkande SOU att

svenskskall ärförslagetEnligtförtidspensionsrätten.förgälla person somen
fr.0.m.hela tidentillgodoräknasprincipSverige ibosatt iochmedborgare

föreslås gällabosättningstid. Detsamma ut-64-årsåret16-årsåret t.o.m. som
femminst år.i Sverige sedande bosattavillkor ärmedborgare påländska att

tillfälligfårnackdelar ochmedförenatförslagetframhålls ärDet att som enses
lösning.

VårdbidragochHandikappersättning

allmäni lagenenligt 9 kapitletVårdbidrag utgårHandikappersättning och om
funktionshinder.medförsäkrade1962:381 tillSFSförsäkring

innanochfyllt århartill försäkradHandikappersättning sexton somutges som
tilltid ochfor avsevärdnedsattfunktionsförmågasinhar fåttfyllt 65 århon

livs-sin dagligaihjälp antingentidskrävandebehövernedsättningenföljd av
merutgifter till följdbetydandeharförvärvsarbeta ellerför kunnaföring eller att

funktionshinder.sittav
grund16 påunder århar barnföräldrarlämnas tillVårdbidrag avsomsom

behöverfunktionshinderellerutvecklingsstörningpsykisksjukdom, annat
i följd.månadervård minstochsärskild tillsyn sex

invaliditetvidkontantförmåner140871 gällerEEGförordningEnligt attnr
vårdförmå-Vissabosättningsland.till förmånstagarenshänsynskall utges utan

ireglerassocial trygghetmellangränsområdetemellertid iligger somner
utanför dennasocialtjänstförmåner liggerochEEG 140871förordning somnr

samtligaomfattasförmåner. Degäller dessaSärskilda reglerförordning. av
exportabilitet. Sådana förmåner ärregler de upptagnaförordningens utom om

inte utgårhandikappersättning,förordningen, bl.a.bilaga tillsärskildi somen
funktionshinder. Dettill barnVårdbidrag medtill pension, ochtilläggsom
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innebär dessa förmåner endast tillutgår bosatta i Sverige.äratt personer som
Detta inte förändringnågonutgör nuvarande rättsläge.av

EG-domstolen har dömt i fall beträffande handikappersättning. italienskEnett
familj flyttade till Frankrike med 20-årig funktionshindrad Franskagravten son.
myndigheter vägrade betala handikappersättning med motiveringenatt ut att

aldrig hade arbetat i Frankrike föräldrarnaoch italienare.attsonen var
Domstolen fann inte hade rättigheter arbetstagareatt sonen samma som en men

det kunde innebära föräldrarna, arbetade i Frankrike, tvingadesatt att som
återvända till hemlandet han nekades ersättning. franskaDe myndigheternaom
ådömdes betala handikappersättning under åberopande principenatt ut av om
den fria rörligheten.

Bilstöd

Enligt förordning SFS 1988:890 bilstöd till funktionsnedsätt-medom personer
ningar statligt bidragutgår för anskaffande motorfordon till funktionshindradav

under 65 och beroende fordon förär år få sin försörjningett attsom av genom
arbete eller för kunna viss utbildning.genomgå Bidrag kan också tillutgåatt
den har lämnat arbetsmarknaden förtidspensionmed eller har beviljats sjuk-som
bidrag enligt AFL. Bidrag kan vidare utgå till funktionshindrad fylltannan som
18 inte 50 år. l samtliga fall gäller skall ha väsentliga svårig-attmen personen
heter förflytta sig eller anlita allmänna kommunikationer på grundatt att ettav
varaktigt funktionshinder. Bilstöd kan lämnas till föräldraräven med funktions-
hindrade barn, har varaktig funktionsnedsättning.sådansom

Bilstöd i form delsutgår grundbidrag inte inkomstprövat ochärettav som
i december 1993 till 60 000 kronor,uppgår dels inkomstprövat anskaff-ettsom

ningsbidrag inte kan överstiga 40 000 kronor. Det få bidraggår även attsom
till anpassningskostnader efter ansökan.

Frågor bilstöd den försäkringskassa i vilkenprövas sökanden inskri-ärom av
förutsättningEn för skall inskriven i allmän försäk-attven. en person vara

ringskassa honär bosatt i Sverige. Endast bosattaäratt anses vara personer som
i Sverige kan därför berättigade till bilstöd.vara

Enligt betänkandet SOU 1993:115 Social trygghet EESoch bör bilstödet fal-
under tillämpningsområdet för förordning EEG 140871 och behandlasnr

vårdförmån vid sjukdom. praktiska konsekvensenDen detta ochsom en av
nuvarande lagstiftning blir den beviljats bilstöd kan med sigatt taperson som
bilen vid flytt till land.ett annat

Bilstödsutredningen 1993 för närvarandegör översyn och utvärderingen av
hur bilstödet denhar fungerat sedan lagen området kraftträdde i årsenaste
1988. Det kan förändringar i lagstiftningen.leda till Ett betänkande skall lämnas

den 15 april 1994.senast
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jimktionshindrade och lagenstöd och till vissa1993:387 serviceSFSLagen om
1993:389 assistansersättningSFS om

denLSS ochfunktionshindradeservice till vissaochstödlagenDen omnya
januarii kraft den 1assistansersättningsammanhängande lagen ärdärmed om

Elevhems-1985:568 ochSFSOmsorgslagenden nuvarandeLSS1994. ersätter
medbl.a.rättighetslag1965:136. LagenSFS ärlagen personergersomen

assistansersättning65 tillunder år,funktionshinder och rättärallvarliga om
genomsnittpersonlig assistent i änbehöverdagliga livsföringende i den meren

ochrådgivninginkluderar bl.a.rättigheterAndravecka. annattimmar20 per
syftarreformLSSledsagarservice och kontaktperson. ärpersonligt stöd, somen

varaktiga funktions-ochmedförlevnadsvillkorenförbättratill storaatt personer
hinder.

service medstöd ochsamtliga formerförhuvudmanskallKommunen avvara
landstingetsblirstöd, vilketpersonligtrådgivning ochförundantag annat

uppgift.
frågorskall handläggaförsäkringskassornaRiksförsäkringsverket och om

assistansersättningen.
betänkandetitolkning gjortssig enligt denLSS befinneriFörmånerna som

gränsområdetEG-rättsligai detoch EES1993:115 Social trygghetSOU
socialbetraktasvadsocial hjälp ochvad betraktasmellan somsomsomsom

socialtjänsten.tillhänförs förmånernanationellEnligt svensk rätttrygghet.
kommerförmånerflesta debetydande. DeInslagen är somavomsorgav ren

tillämpningsområdet förutanfördärför troligenLSS fallerstödmedutgåatt av
140871.EEGförordning nr

invaliditet.värdförmän vidbetraktasdockAssistansersättningen bör som en
moderskap.vid sjukdom ochvårdförmånerenligt reglernabehandlasDen om

de typiskapåminnerutformning ochprecisfåttharFörmånen mer ommeren
socialförsäk-förinomadministrerasDensocialförsäkringsförmånerna. ramen

förord-omfattasdärförAssistansersättningen kanringsorganisationen. avanses
assistans-med sigmöjligtemellertid inteEEG 140871. Det ärningen att tanr
personligBidrag förland.itill eller vistelsevid flyttningersättningen ett annat

inteoch kani Sverigelöpandeassistent betalas exporteras.ut

Hemtjänst

med sigmöjlighetfinns intehemtjänstinom området att taFörmåner stor om
RÅ ref1987,i RegeringsrättenrättsfallSverige.sig utanför Ibosätter ettman

biståndförhaemellertidi Sverigehemortskommun ansvaret174 har ansettsen
vistatshartid då denneunderhjälpsökandetill ävensocialtjänstlagenenligt en

hadetillfällig och denneVistelsensjukdom.behandlingutomlands för varav
denföreligga längesåansågsi hemortskommunen. Ansvaretsin bostadkvar
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hjälpbehövande alltjämt betrakta bosatt i kommunenär i den meningenatt som
hon har kvar sin egentliga bostad där.att

Boende miljöoch

Byggnader

Ett boende förutsättningarna för självständigt liv förär människoreget etten av
med funktionsnedsättningar. detI sammanhanget tillgängligheten ochär an-
vändbarheten bostaden väsentliga krav. Sverige ledande i Europa detär närav
gäller anpassning bostäder för funktionshinder.med andraDeav personer
nordiska länderna liknar de isvenska, till i Sverige ställs där intemotsatsmen
kraven generellt alla bostäder. En skillnad reglerna oftaär ärattannan
mindre detaljerade i lag och byggföreskrifter, medan lånebestämmelserna
innehåller krav i Sverige. Jämfört med övriga nordiskasträngare än länder är
således den svenska lagen preciserad och den följs detaljerademer upp av
funktionskrav i boverkets byggregler. Uppfyllande funktionskraven rekom-av
menderas ske med hjälp svensk standard, grundläggande måttav som anger
och dimensioner för tillgodose tillgänglighet och användbarhet föratt personer
med nedsatt rörelseformåga. europeiska länderI många saknas generella krav
på bostäder skall tillgängliga för funktionsnedsättningarmedatt vara personer

enligt Boverket går utvecklingen allt bestämda krav tillpåmotmen mer en
lig och användbar miljö.

EG:s byggproduktdirektiv 89106EEG s.k. new approach-direktiv,ett
dvs. det fastställer väsentligaendast säkerhetskrav, krav byggnaderanger
och anläggningar beträffande bl.a. hälsa, säkerhet och energihushållning. Där
finns emellertid inte uttalade kravnågra på tillgänglighet och föranvändbarhet

funktionsnedsättningar.med Direktivet hindrar däremot inte bygg-attpersoner
nader utformas med hänsyn till funktionshindrade. Varje självtland kan be-

vilken nivå desspå lagstiftning skall ligga miniminivån.stämma Bygg-utöver
produktdirektivets syfte eliminera handelshinder till följd enskildaär att av
länders produktkrav.

I den svenska Plan- och bygglagen 10PBL 1987: ställs krav byggna-att
der skall tillgängliga och användbara för med nedsatt rörelse-vara personer
eller orienteringsförmåga vilket inkluderar fyra nämligen rörelsehind-grupper,,
rade, synskadade, hörselskadade förståndshandikappade.och

den omarbetningI aktuell ställsPBL grundläggande kravär påav som samma
byggnader i EG:s väsentliga krav i byggproduktdirektivet. före-Därutöversom
slår Plan- och byggutredningen krav tillgänglighet och användbarhet förpå

med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.personer
HandikapputredningensI slutbetänkande SOU 1992:52 för allaEtt samhälle

framlades förslag till ändring och komplettering PBL. Enligt förslaget skallav
lokaler till vilka allmänheten har tillträde, det inte uppenbart oskäligt,ärom
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speciellafrån och med lagens ikraftträdande, uppfylla kravIS-årsperiodinom en
tillgänglighet.på

får byggproduktområdet.EU-medlemskapet effekt påEES-avtalet och samma
införas i svenskandra varurelaterade direktiv skallByggproduktdirektivet och

påverkanSkillnaden i inflytande och möjlighet tillfallen.lagstiftning i båda
gäller byggområdet.och EU-medlemskapmellan EES-avtalet ävenett

olika EG-rättsakter. Dendirekt och indirektSvenska byggregler berörs av
byggproduktdirektivet. inverkanDess ärhar betydelserättsakt ärstörstsom

skapa bygg-Direktivet syftar inte tillindirekt.dock endast att gemensamma
handelshinder. innebärundanröja tekniska Detsyftetregler är attattutan

rörlig-hindrar den friautformas de inteinom EES såbyggreglerna måste att
EES-avtalet ochefterSvenska byggnormer kommerheten för även ettvaror.

till byggnad eftersomtillgänglighetEU-medlemskap innefatta regleratt om
faller under nationell kompetens.regleras EGdessa aspekter inte utanav

produkt- god-innebärinte ställa nationella reglerSverige kan att enupp som
svenskasäljas i Sverige.övriga inte kan Dåför försäljning inom EUkänd -

tekniska reglerdetaljeradeutformade funktionskravbyggregler är utansom
Byggproduktdirektivet reglerarinte uppkomma.problem det slagettorde av

kommersäkerhet. Direktivettill hälsa ochutformning med hänsynprodukters
bedöms ocksåtillgänglighet. Dethinder för nationella reglerinte utgöraatt om

försvårainföra regler skulleframtidenosannolikt EG i kommer attatt somsom
i bostäder.tillgänglighetskravför Sverige upprätthållaatt

skillnad i för-blir det ingenutanför EES och EUOm Sverige väljer ståatt
försjälvt nivån reglerSverige bestämmer pånuvarande situation.hållande till

tillgänglighet.

Miljofrágor

Bl.a. gällerfunktionsnedsättningar.för medMiljön kan ha betydelse personer
allergiframkallandedet ämnen.

EU-medlemskapför eventuellt ärförhandlingar SverigedeI ett enomsom
miljöskyddet. Inganivå skall gällahögsta tillämpadeutgångspunkt att sven-

upprätthålla ochskall kunnasänkas Sverigeskall behövaska utannormer
för miljövård.högt ställdautveckla normer

Allergijiamkallande ämnen

Sverige behåller sinasärlösningar i EES-avtalet.finnskemikalieområdetPå
EG och EFTA harsamarbete mellanklassificering och märkning. Ettregler för

märkningför klassificering ochfinna reglerinletts för att avgemensamma
fastställaMåletfall det finns skillnader.kemikalier i de är att gemensamma

Sverigeinnebär intefore 1995, EES-avtalet ärregler år tvunget att taattmen
1994.skall under årEG:s regler skillnader kvarstår. En görasöversynöver om
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Resultatet förhandlingarna EU-medlemskap innebär Sverige kanattav om
bibehålla sina förnuvarande regler klassificering och märkning kemikalier.av

övergångsperiod fyraUnder skall EG sina regler. Ompå år över översy-en se
inte avslutas inom de fyra övergångsperioden förlängas.åren måstenen

Avgasrening

motorfordon SverigeFör avgaskrav på gäller enligt EES-avtalet kan behållaatt
nuvarande regler, bl.a. ställer särskilda krav hållbarhet i anordningarsom
för avgasrening och tillverkarens ansvar.

Sverige biltillverkarna ansvariga för katalysatorerna uppfyllerI utsläpps-är att
kraven och de skall hållbarhet för 8 000 mil, dock högst fem år.garantera
Tillverkaransvaret ligger utanför EG:s regler Sverige kan sinoch behålla
lagstiftning vid EES-avtalet och medlemskap.

Sverige bibehållakan också med miljöklasser effektivt ekono-systemet ettsom
miskt styrmedel. Det svenska innebär skatterabatt motsvarande kost-systemet
nader för tillleva högre miljökrav de obligatoriska. 1995Från åränatt upp

ÅrSverigemåste bilar godkänts enligt EG:s regler. 1996 skärperacceptera som
EG dock sina krav. kommer då ligga nivå iDe Sverige.att samma som

Luflkvalitet

EES-avtaletNär träder i kraft skall EG:s krav luftkvalitet avseende svavel-om
dioxid, bly och kvävedioxid gälla i Sverige. Härvidlag tillämpas direktivensot,

gränsvärden och vägledande för luftkvalitet svaveldioxidvärden avseendeom
och svävande partiklar sot 80779EEG och luftkvalitetsnormer förom
kvävedioxid 85203EEG. EG:s regler kräver mätningar och upprättning av
mätstationer i de områden där det sannolikt föroreningshalterna kommerär att

sig eller överskrida Direktiven integränsvärdena. vilka åtgärdernärmaatt anger
skall vidtas i de fall överskrids. tillkommer skyldig-gränsvärdena Däremotsom

het för Sverige för förbättringar luftkvalitetenplan fortlöpandeupprättaatt en av
gränsvärdena överskrids.samt att rapportera om

Kommunikationer

Transporter

Ett de viktigaste målen i trafikpolitiken grundläggandeär att transport-av en
försörjning skall finnas tillgänglig för alla i samhället. beräknas detDet att
finns omkring miljon människor förflyttningshandikapp i Sverige.meden

Transportforskningsberedningen juli 1993 Kommunikationsforsk-sedan l
ningsberedningen, KFB har regeringens uppdrag utvärderat effekterna av
1980-talets handikappanpassning inom kollektivtrafiken från brukarsynpunkt

trafikutbudetT FB-rapport 1993:13. Därvid framgick bl.a. väl såäratt en
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funktionshindradesi detekniska utformningviktig faktor fordonens settsom
från hållplatsstation dettill ochvidare färden ärperspektiv. Det konstateras att

servicelinje,färdmedel utom störstundermoment oavsett som gerresan,
standardutvecklingallmänterminalutformningen harproblem. Beträffande en

under 1980-talet.skett
Transportrådetsdirekta effekternavisar flera deUtredningen på sätt att av

inte ökat. viktigasteRörligheten har Detföreskrifter har varit begränsade.
föremål för flesta önske-fortfarande depå- och avstigningåtgärdsområdet är

1993.funktionshindrade Ståhl m.fl.förbättring för demålen mestom
1992:52 samhälleSOU Etti sitt slutbetänkandeHandikapputredningen har

vid ombyggnadhandikappanpassningen skall tillämpasföreslagitför alla att av
anpassningstid tio år.terminaler med påen

riksfärddänstFärdtjänst och

1980 finns1960-talet. Sedanunder årFärdtjänst började införas i kommunerna
År överfördes statsbidraget1992i samtliga kommuner.färdtjänst landets av-

kommunerna.utjämningsbidraget tillgenerella statligafärdtjänst till detseende
socialtjänstlagen.för färdtjänst framgårKommunens avansvar

och permanentadesförsöksverksamhetinrättades 1980Riksfärdtjänst år som
tillfälligt inrättat199394till årsskiftet påligger fram1984. Ansvaretår ett
riksfardtjänsten.Därefter kommunaliserasriksfärdtjänst.Styrelsen förorgan,

andraflyg, ochfunktionshindrade kan ske med tågförRiksfärdtjänstresor svårt
till pris förspecialfordonkommunikationer med taxibil ellerallmänna ettsamt

färdmedel.med allmännatill normala reskostnaderresenären är anpassatsom
SFSkommunal riksfärdtjänstlagenreglerasVerksamheten genom om

1993:963.
Kommunikationsdepartementetchefen förhar tillsättsutredareEn somav

fram förslag bättre1993:84 skall läggasina direktiv Dir.enligt sam-om en
skallUtredarenoffentligt betalda prövaordning i länen olika slag resor.av av

följaimodellen bestårsamordningen. Denalternativa modeller förtvå attena
samverkat ihittills harlandsting och trafikhuvudmänhur kommuner,upp

ochriksfärdtjänst, sjukresorfärdtjänst,rörandeorganisatoriskt hänseende
skullefrivillig samverkanvadkollektivtrafik. skall studera påUtredaren sätt en

skallalternativa modellerFörslag tilloch effekterna härav.kunna förstärkas
alternativ bygger påredovisafram. Utredningen skall ocksåläggas ett som

betaldai för offentligthuvudmannaskap länenlagstiftning enhetligtett resor.om
nödvändi-förslag tillutredningen lämnaför denna redovisning skallInom ramen

kollektivför visshuvudmannaskap1978:438ändringar lagen SFS omavga
persontrafik.

för deinomdirektivenSyftet med samordningen enligtär att ramen resurser
trafiken och förbättra detfinns inom effektiviseraansvarsområdena sam-som

handikappanpassningenpåskyndamanlagda trafikutbudet. kanSamordningen
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börresemöjligheterna. Vidaredärmed förbättrakollektivtrafiken ochinom
upphandling trafiktjänsterna.samordnadkunna frigöras avgenom enresurser

EG-aspekterna beaktas.skallför utredningen ävenInom ramen
låggolvbussar. Utvecklan-lösningarförordarHandikapputredningen som.a.

vilka krav upphand-beroendebussar kommerdet denna atttyp avvaraavav
Sverige införa kravgivet kanställer. inteinom EU-länderna Detlarna är att

handels-uppfattasskulle kunnalåggolvbuss.speciell Detpå etttyp somaven
nationellinte kan införaSverigedet faktumskallhinder. Detta attmot egenses

speciellEGi strid bl.a.fordonsområdet skulle stålagstiftning på mot utansom
aspekterUtifrån handelspolitiska ärGATF-avtalet.inom förnotifiering ramen

med EES-avtalet.nationella bestämmelserinförasjälvklart det gårintedet att att
industrigeneraldirektorat förEG-kommissionenstrafikslag.gäller allaDetta

för konstruk-med direktiv bussarsDG III arbetarinterna marknadendenoch
människoranpassning tillinnehålla reglerförmodligen kommertion att omsom

inteverkar detinriktning arbetet harfunktionshinder. Med denmed som nu
och vidare-behållaSveriges möjligheterbegränsningar förinnebära några att

kollektivtrafikormådet.handikappanpassning pålagstiftningenutveckla om

transportsektornEuropeiskt arbete inom

olika områden.transportsektorn påbedrivs arbetet inomEGInom
europeiskaCEMT ingår 19transportministerkonferenseneuropeiskadenI

länder med observatörsstatus.medlemsländerassocieradefyraländer, samt tre
Paris.iutförs inom OECD:sArbetet ram

aktiviteter inom arbets-CEMT deltagit iinbjudanKommissionen har på enav
förtransportmöjligheternafrågor rörandemedbl.a. har arbetatdär mangrupp

transportmöjligheterangåenderesolutionfunktionshinder. Enmedpersoner
ochtill bussar och tågrefererar1990 CEMT. Resolutionenår sam-antogs av

i resolutionenSlutsatsernai samrnanhanget.infrastrukturenbandet med sam-
rörelsehind-fördirektiv arbetsresorändrade förslag tillmanfaller med det om

avsnittkommissionen. Se 7.4.lagts framrade avsom
området sedan årgjorts inomrekommendationerföljerCEMT även somupp

skallolika medlemsländerna. Mani devilka framsteg gjorts1977 för att somse
transportmyndigheter harregering,vilka förändringar etc.rapportera som

förändringar-tid genomföratagit långdet varit ellerför och där svårt attansvar
skall ocksåsvårighetereller politiskaEkonomiska, praktiska rapporteras.na.

handikapparkeringoch tillstånd förKörkort

be-förändringarinnebära någrainteikraftträdande kommerEES-avtalets att
förhand-91439EEGEG-direktivanskaffandet körkort. Detträffande somav

utformningsjälva körkortetsendasttill EES-avtalet beröri tilläggetlas om
grundläggande utbildning.krav påsamt
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Parkeringstillstånd påverkas inte EG:s regelverk. via Wien-Detta reglerasav
konventionen och andra internationella vägtrafiköverenskommelser. Varje land
har sina regler beträffande handikapparkering och det kommunaläregna en
fråga tillstånd till handikapparkering. internationellaI sammanhang skallatt ge

kunna använda den vedertagna handikappsymbolen tillsammans med textman
engelska franska.på och Inom för CEMT:s kommer eventuellaöversynramen

problem med utmärkningen dessa tillstånd uppmärksammas.attav

Handlingsprogram transportomrádetpá

handlingsprogramEtt transportområdet underpå utarbetande kommissio-är av
Se avsnitt 7.4.nen.

direktivFörslag till arbetsresor för med rörelsehinder COM 90om personer
327588 final SYN-

avsnitt har förslaget till direktiv forI 7.4 arbetsresor med rörelse-om personer
hinder behandlats.

Telekommunikationer

Telekommunikationer behandlas i appendix Telekommunikationer7:1 och
handikapp.

Kulturkommunikation

Tolkyänst

dövblinda,Döva, vuxendöva och hörselskadade skall tolk kunnagenom vara
delaktiga inflytande i och ha tillgång till det hörande samhället. Ocksåutöva
det hörande samhället behöver anlita tolk för fåkunna del dövas m.fl.att av
kunskaper och åsikter och vilja till inflytande.

Tillgänglighet betyder för den inte hör tolk få det svenskaattsom genom
språket till Tillgänglighetöversatt teckenspråk. gäller också möjligheterna att

informationdel och utbildning, få kunskaper behövs för aktivtta att ettav som
deltagande och inflytande i samhällslivet.

Landstingen har fr.o.m. den 1 januari 1994 enligt tillägg i sjuk-hälso- och
vårdslagen skyldighet organisera, finansiera och tillhandahålla tolktjänst föratt
vardagstolkning till döva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade. Dessutom
byggs taltjänst för med tal- och språksvårigheter.röst-,en upp personer
Nordiska ministerrådet har tagit initiativ till bättre utbildning inom detta om-
råde. I några de nordiska länderna finns i dag tillhandahållandelagarav avom
tolk. tolkning iFör utbildning utbildningsanordnaren tolkar.forsvarar

Någon tolkutbildning motsvarande den i Skandinavien övrigaifinns inte de
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Belgien och finns utbildningar.europeiska länderna. I Nederländerna kortare I
distansutbildning undervisningsperioder.med återkommandeEngland finns en

tolkutbildning delvis med denmed medel från EG,Grekland harI startaten
förebild. medvetenhetfinns viss ökadsvenska utbildningen Det omsom en

tolktjänsten i vissatolkutbildning organisation förbehovet såväl som enav
länder.

1981. Riksdagenteckenspråket dövas första språk årSverige erkändesI som
dövundervisningen. Danmark harteckenspråket skall användas ifastslog då att

i folkskolan. Finland och Norgeteckenspråket och det finnserkänt ämneettsom
Även i Frankrike finns sedanfram lagstiftning området.arbetar med påatt ta en

för sinaförsta språk1990 för föräldrar välja teckenspråketår rätt att somen
barn.

till tecken-enhälligt officiell deEuropaparlamentet har röstat statusattom ge
kravmedlemsstater. Beslutet innehåller påspråk, används i dess tolv ävensom

finnas teckentol-yrke och det skallteckenspråkstolkning erkänns ett attatt som
för upplysa dövavideogram teckenspråkkade TV-program och att om

regeringsbeslut och statliga förmåner.
Americansamerikanska lagentill tolk enligt denUSA har studerandeI rätt

skyldig till-1990. Utbildningsanordnarenwith Disabilities ADAAct är att
D.C., Gallaudetuniversitet i Washingtonhandahålla tolk till döva. Vid ett

studerandedövahörselskadade. del svenska dövaelever EnUniversity, allaär
teckenspråket.lär sig då det amerikanskavidare vid detta universitet. Deläser

för svenska studerandekan det problemVid behov teckenspråkstolk uppståav
internationellt tecken-finns intevill i EG:s utbytesprogram. Det någotdeltasom

internationella tecken. Vidsig förstådd med vissaspråk kanäven göraom man
skaffa sig tolk. Medsjälv i allmänhetutbytesprogram inom EG får den döve en

funktionshinder kanstuderande medden totala stipendiesummatanke på att som
begrän-ERASMUS-utbytefå från enskilt svenskt universitet för ärettett t.ex.

delta i sådant utbyte,bli relativt för döv studerandesad kan det svårt ettatten
högskolestude-tolk. flesta dövaeftersom det kostsamt anskaffa Deär att egen

Med dehar valt det i USA.rande, velat studera i land, göraattett annatsom
relativt lätt lärautbildningen i Sverige kan dede har i engelska frånkunskaper

amerikanska teckenspråket.sig det
för studera hartill Sverigeutländska studerande kommerDe att sammasom

EES-avtal inom desvenska. gäller vid tvårättigheter de Det även ettsom
ERASMUS COMETT.deltar ochutbytesprogram Sverige redansom

Teckensprákstolkning och medier

imellan länderna Europa.teckenspråkstolkning i TV varierarFörekomsten av
från femvarje dag varierandeSverige nyhetssändningar teckenspråkhar på

vissavisas relativt ofta i Sverige. Itill timme. Textademinuter en programupp
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finns teckentolkade förekommerEU-länder också nyheter. StorbritannienI
debatter teckenspråk i vissa TV-kanaler. British Airways det endaärt.o.m.

flygbolag i har teckenspråkstolkning information underEuropa närsom ges
flygning.

Talboks- och punktskriftsbibliotek

Talboks- och punktskriftsbiblioteket TPB samverkar med andra bibliotek för
synskadade och andra människor med funktionshinder skall ha tillgång tillatt

litteratur.
Produktionen talböcker och punktskrift reglerad i 18 § lagen SFSärav

1960:729 upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk. Upphovsrätts-om
handi-lagen i det likalydande i hela Norden och den s.k.såär närmaste även

kapparagrafen det möjligt upphovsmannens samtycke överföragör att utansom
litterära verk till ljudband eller punktskrift.

1960:729En lag SFS 1993:1007 ändring i lagen SFSär omny som en
januariupphovsrätt till konstnärliga och litterära verk träder i kraft den 1 1994.

den föreslås inga förändringar handikapparagrafen. Enligt statsmakternasI av
beslut betalas ersättning årligen till de författare och verköversättare, vars

EG.framställts talböcker. Upphovsrätten blir inte föremål för behandling isom
liknande finns i DanmarkDen svenska talboksmodellen unik, endastär något

verksamhetoch delar Finland. övriga europeiska länder dennaI är typav av
koncentrerad till specialbibliotek, ligger i storstäder. TPB det ärattsom anser
viktigt integrationstanken i svenska handikappolitiken fullföljs också efterdenatt

iinträde i EU. svenska talboksproduktionen den Europa,Den är störstaett
vilket bl.a. beror de upphovsrättsliga reglerna.på generösa

Handikapporganisationer och biblioteksansvariga i de flesta europeiska länder
efter få lagstiftning liknande den nordiska, då det gäller framställ-strävar att en

ning böcker för funktionshindrade.av
kallat CAPS Communicationdeltar associerad medlem i projektTPB ettsom

Information for People with Special Needs inom EG:s TIDE-and Access to
Infovoxsamarbetsprojekt mellan företagen TeliaDet Promoterär ettprogram.

Belgien universiteten i Belgien och BradfordAB och Sensotec Leuvensamt
NationalStorbritannien. Syftet bygga elektroniska bibliotek Royalpåär att upp

RNIB tillgängliga viaInstitute for the Blind och i vilka dokumentTPB, görs
Handikappinstitutet för utvärderingentelefon och lässtationer PC. står av

Närings- och teknikutvecklingsverketprojektet i samarbete med RNIB. Nutek
Infovox,finansierar det utvecklings- och projektledningsarbete, utförssom av

Handikappinstitutets insatser. ingen utländsk finansiering,TPB harävensamt
möjligt påskrivet. deltagan-vilket varit EES-avtalet hade varit EU-ländernasom

finansieras från EG. EG också andra projekt,de medel Inom pågår rörav som
möjligt elektro-TPB:s verksamhetsområde, Exlib skall det pågörat.ex. attsom

nisk låna böcker från talboks- och punktskriftsbibliotek i Europa.väg
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TPB upphandlar tredje år den tekniska produktionen talböckervart ochav
punktskrift. Det dock knappastär troligt biblioteket kan dra EES-att nytta av
avtalet eller medlemskap köpa produktion punktskriftett från någotattgenom av

europeiskt land, eftersom den inte standardiserad.annat är Exempelvis skilje-
tecknen olika i olikaär länder. Ett hinder punktskriftens förkortningar,ärannat

detgör praktiskt omöjligt läsa böcker på engelska intetaget att ärsom om man
född och i Storbritannien.uppvuxen

Däremot TPB på europeiskt och internationellt samarbetetror då det gällerett
teknisk utveckling. Särskilt angeläget samarbete kringär talboksteknik. I dagny
förekommer olika talboksformat i Europa vilket försvårartre samarbetet över
gränserna. Merparten TPB:s inlåning talböcker på engelska sker därförav av
från Australien och inte från Storbritannien, eftersom talböcker därifrån kräver

särskild bandspelare.typen av
Nuvarande talboksteknik kommer förmodligen medersättas digitalatt ny

teknik omkring 2000.år De nordiska ländernas handikapporganisationer har
givit Nordiska nämnden for handikappfrågor i uppdrag i samråd med hjälp-att
medelsansvariga myndigheter arbeta fram specifikation för tal-en gemensam
böcker på digitalt medium. villMan inte ha några speciallösningar användautan
de finns på den kommersiella marknaden. Andrasystem länder tvingas hasom

specialteknik grundpå upphovsrättsligsträngare lagstiftning.en av en
SverigeI finns undantag från mervärdeskatt för allmänna nyhetstidningar och

periodiska medlemsblad och personaltidningar vissa organisationstidskrift-samt
vilket inkluderar taltidningar. Sverige har i EG-förhandlingarna begärter, att

få behålla undantaget under övergångsperiod.en
delbetänkandetI SOU 1993:75 Vissa mervärdeskattefrågor offentlig-

verksamhet föreslås dagstidningar beläggs med mervärdeskattattm.m. om
12 % och tidskrifterpå och böcker sänks i motsvarandeatt mån.momsen
Förslaget har nyligen remissbehandlats.

Någon förändring handikapparagrafen i upphovsrättslagen förutses inte vidav
EES-avtalet eller EU-medlemskap.

blirDet möjligt del EG:s finansiering i uppbyggandet elektroniskaatt av av
bibliotek inom TIDE-programmet vid EES-avtalets ikraftträdande.

Utanför EES och EU får Sverige själv finansiera den tekniska utvecklingen.

Taltidningar

Taltidningsnämndens verksamhet regleras olika förordningar. Nämndensgenom
uppgifter i huvudsakär två: bevilja sändningstillstånd till tidningsföretagatt som
önskar den tryckta tidningen också i radio Överfördutge talad versionen per

och beviljapröva ersättning till de tidningsföretagsamt att taltid-utgersom
ningar radio ocheller kassett. Närmare 70 dagstidningar utkommer taltid-som
ningar och antalet abonnenter 8 000.är närmare

Den egentliga verksamheten inom nämndens ansvarsområde i högsta gradär
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präglade ochägda,nationelltiDedagstidningarna. ärtill stort settknuten
spridda.

kallasteknik. Dettadigitalradio med systemöverförstaltidningarVissa per
avlyssnasTidningen kansynskadade.förtalsyntestidningarradiosändaRATS

utvecklamedarbeteplan pågåreuropeiskttalåtergivning. På attsyntetiskgenom
tid-delkanutvecklatshardetta tadetta. Närliknande avsystem mansystemett

språk.andrapålitteraturningar, etc.
regelverkgrundad påområdet,inomStandardiseringeuropeiskvad månI en
i kanmedlemskap EU,svensktavtalellerEES-avtaletunderfaller omsom

Sverige inteutbyggnad i ärnyttjande ochRATS-systemetspåverkakomma att
bedöma.möjligt att

dags-svenskadetvisade1992Presstödsnämnden år attgjordanalysEn av
regelverk.med EG:sförenligtpresstödet är

Konsumentfrågor

Konsumentskydd

EESkonsumenternapåverkasskrift HursiniKonsumentverket har av
räknas,skyddsutrustningpersonligvilkentillproduktsäkerhet,rapporterat om

omfattar89686EEGdirektivEG:ssäkerhetsrisker.hälso- ochskydd motsom
för vissakravSverige saknarskyddsutrustning. Dåpersonligalla typer av

1992:1326SFSlagmildare, harkontrollkraven äroch omprodukter nyen
samti-kraftiträderutarbetats. Denbrukenskiltförskyddsutrustningpersonlig

dettainomproduktersäkrareSverige fårinnebärEES-avtalet. Det attdigt som
framtiden.iområde

förrörlighetenfriaoch denEES-avtaletföljd varor,personer,Som aven
påsamarbetenordisktintensifieratbehovuppstårkapitaloch etttjänster av

påinsatsennordiskadenförstärkning ettkonsumentområdet och avenav
nordiskaför detantagitministerrådet harNordiska ettplan.europeiskt program

där detområdendeKonsumentpolitiken är1992.efter ettårsamarbetet av
viktigtsärskiltfinnerministerrådet attpolitiknordiskspeciellfinns somen

igenomslagskraft för Europa.skapa
för konsumenterna.företrädaremyndighetsorganinte någragodtarEG som

företräda konsumenter-harkonsumentorganfolkliga attrenodlade, statusEndast
bildadeskonsumentråd årSverigestillleddeEG-sammanhang. Dettai attna

Konsumentrådetsforeträdda.handikapporganisationerna ärvilket syn-1992 i
konsument-EFTA:sframförs iregelverkkonsumentpolitiskaEG:spunkter på

konsu-medsamarbeteiopinionsbildningmedocksåarbetarRådetkommitté.
försynpunkterför hävda konsumenternas samti Europamentorganisationer att

internationellaocheuropeiskai stan-konsumentrepresentationen detstärkaatt
dardiseringsarbetet.
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Livsmedel och allergier

Varje land kan självt bestämma vilkenpå nivå skall lägga hälsoskyddet såman
länge inte lagstiftningen harmoniseradär EG-nivå.på Detta har EG-domstolen
fastslagit i mål mellan kommissionenett och Grekland har hindrat importsom

frusen kyckling från Frankrike. Grekland farm salmonellabakterierav i skinnet
den frusnapå kycklingen. franskaDe myndigheterna först eftertar attprov

skinnet avlägsnats.
Inom EG gäller de generella bestämmelser märkning livsmedel,om av som

återfinns i ramdirektivet märkning 79112EEG med ändringar. Manom
brukar säga området harmoniserat.äratt Detta innebär Sverige vidatt anpass-
ningen till märkningsdirektivet sig får ha liberalare eller be-strängarevare
stämmelser för de regleras direktivet. Det finns däremot ingetvaror, som av
hinder företagen frivilligtatt märkningsuppgifter ramdirektivet inteanger som
kräver.

De nuvarande svenska märkningsreglerna överensstämmer i med bestäm-stort
melserna i ramdirektivet. De märkningsregler i sina huvuddelar trädde isom
kraft den l januari 1992 innebar i utsträckning harmoniseringstor meden
ramdirektivets bestämmelser, särskilt på de punkter medförde förbätt-som en
ring för konsumenterna.

De nuvarande svenska bestämmelserna liksom EG:s märkningsdirektiv före-
skriver bl.a. samtliga ingredienser skallatt deklareras i fallande storleksordning
efter vikt. Undantag från huvudregeln gäller i EG för deklaration de ingre-av
dienser ingår i ingrediens vidsammansatt använts tillverkning,som en som t.ex.
deklaration ingredienserna i majonnäs tillanvänts tillverkningenav som av
potatissallad. Enligt märkningsdirektivet behöver ingredienserna i den sam-

ingrediensen inte deklarerasmansatta den ingår i mindre andel 25 %än iom
livsmedlet. Om så falletär räcker det denpåatt namnetange sammansatta
ingrediensen i ingrediensförteckningen. förutsättningEn dockär denatt sam-

ingrediensen harmansatta förbehålletär namnskyddatett ellernamn som
allmänt vedertaget bland svenska konsumenter. Enskild ingrediens måste dock
alltid även den understiger 25 % produktens totala innehåll.anges om av

Anpassningen till dessa bestämmelser innebär den nuvarande svenskaatt grän-
på 5 % måste höjas till 25 % enligt Det blir intesen heller möjligtovan. att

längre kräva vissa ingredienseratt kända förär kunna problem förattsom ge
överkänsliga konsumenter mjöl, ägg, och fisk,nötter alltid skall dekla-som

Livsmedelsverket kommer rekommendera tillverkarna ireras. Sverigeatt att
fortsättningvisäven deklarera sådana ingredienser. Livsmedelsverket överväger

också lista med exempelatt påut ingredienserge väl-en ärsammansatta som
kända.

De nordiska länderna samordnar ofta sina synpunkter i arbetet inom Codex
Alimentarius, samlingsnamnär för de standarder och koder harsom som
utarbetats under FAO:s FNzs organisation för livsmedel och jordbruk och
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StandardiseringförVärldshälsoorganisationenWHO:s programgemensamma
fråganSverigeIsland ochFinland,meddriver tillsammanslivsmedel. Norgeav
kunnaförkändaär attingrediensermärkningförreglerhårdare somavom

län-hundraänden övervägsochöverkänslighetsreaktioner mermedföra avnu
Codex-arbetet.iocksådeltarEU-ländernader.

kanantändlighetmöblersdirektivtillförslag somframlagtEG har ett om
möblerinnebärdirektivförslageti attallergiker. Kravenförproblemmedföra

medel,brandhämmandemedbehandlasi dag måste somomfattning äni större
tillsbordlagtsemellertidharDirektivforslagetallergiframkallande.kan vara

demedhändervadreda påforforskningbehövs att tadet somdåvidare mer
medlen.brandhämmande

harEGEftersomEES-avtalet.ilivmedelsområdet ingårbestämmelser påEG:s
livsme-märkningenbeträffande sammansattaSverigereglerstrikta änmindre av

främstöverkänslighetsreaktionmed motförlivsvillkorendel kommer personer
försämras.fiskochnöttermjölk, attägg,

märkningvilkenbestämmasjälvtteoretisktSverigekanoch EUEESUtanför
användas.skallsom

Teknikfrågor

7:2.appendixibehandlasHandikapphjälpmedel

påverkarEGinomfrågorVissa7.4 som

medmänniskorförvillkoren
funktionshinder

89392EEGMaskindirektiv

lyftanordningarrörandebestämmelservissainnehållermaskindirektivEG:s
ändringandra9344EEG. Ihissar avvissa91368EEG och entyper av

korghandikapphissarolika utan1993 harjunii typerdirektivet avantogssom
inkluderats.lyftplattas.k.med

enklarevanligenrullstolshissar förståsellerhandikapphissarMed begreppet
ochsaknar väggarPlattformenkorg.förställerilyftplattformmedhissar en

tak.
BochhisschaktmedATyp typtvåfrämstSverigesärskiljer i typer:Man

hisschakt.utan
in-hållastidenhelamåstekörknappendvs.hålldon,medHissarna manövreras

säkerhetssynpunktfrånDetta ärrörelse.ihisskorgenhållaförtryckt enatt
lyftplattform.medhandikapphissarviddetaljviktig
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Direktivets definitioner innefattar plattformaräven och liknande avsedda för
SverigeI tillåts plattformar där schaktväggenpersontransport. hisskorg-ersätter

förvägg lyfta till vissa begränsadeatt lyfthöjder. Anordningenens personer upp
relativtär billig och därmed möjligheter vid begränsade nivåskillnaderger att

bostädergöra och allmänna lokaler i omfattning tillgängliga for rullstols-stort
burna.

Maskindirektivet förutgör närvarande inget hinder för fortsatt tillverkning och
installation handikapphissar med lyftplatta i Sverige. Det gäller vid såvälav ett
EES- avtal vid EU-medlemskap. Det påverkar inteett heller upphandlingensom

det kommer ställas kravstörre kunskaperpå vidatt denna.men

Förslag till hissdirektiv COM92 35 final SYN 394-
viktigtEtt förmål den svenska handikappolitiken allaär människor obero-att

ende funktionsnedsättning skall ha möjlighet till bostad fyller kravenav en som
på god tillgänglighet. Hiss iär många fall förutsättning för funktions-atten
hindrade skall kunna bo kvar i sin invanda miljö och besöka andra.

Ett förslag till direktiv för hissar har utarbetats inom EG, vilket detom ge-
nomförs, kan detgöra svårt använda s.k. smalhissar,att utvecklats i Sve-som
rige för handikappanpassning äldre bebyggelse. Direktivförslaget innebärav att
endast hissar med korg godkänns. I revideratpermanenta förslagett som nu
föreligger har emellertid viss hänsyn tagits till smalhissarna och kan möjliggöra

modifierad smalhiss används. Hur direktivetatt slutligen utformas det fören är
tidigt uttala sigatt om.

Den svenska smalhissen lågfartshissär med begränsad hisshastighettypen av
utvecklats i Sverige, till viss del med statligt forsknings- och utvecklings-som

stöd. Den avviker från vanliga hissar främst hisskorgenpermanenta attgenom
och hisschaktet relativtär smalt för möjliggöra installation i befintliga bygg-att
nader, normala säkerhetsutrymmen ochatt under hisskorgen saknasgenom ovan

hisskorgen saknar dörr i korgöppningen.samt attgenom
Kritik från svensk sida, och frånäven övriga EFTA-länder, kravengentemot

i förslaget till hissdirektivet har gällt dels kravet fulltpå säkerhetsutrymme
och under korgen i dess ändlägen, dels kravetpå dörrpå i hisskorgen.ovan Här

har yrkats modifieringpå så undantag vissa villkorpå medges för hissaratt nya
med låg hastighet, installeras i befintliga äldre byggnader.som

I vanliga hissar finns säkerhetsutrymme,permanenta både ochett över under
korgen i ändlägena, för undvika klämningatt måste uppehållaav personer som
sig i gropbotten eller korgtaket vid underhåll eller tillsyn hissen. Det ärav
inte möjligt åstadkomma i äldre hus. I stället haratt elektriska och mekaniska
anordningar utvecklats för åstadkomma godtagbar säkerhetatt klämning.moten
Dessutom hastighetenär låg 0,3ms.

Det mycketär svårt installera dörrar i hisskorgen på grundatt det begränsa-av
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ökar detbyggnader. Dessutomäldreiinstallationvidfinnsde utrymme som
fotocellertröskel,rörligmedlösningarandrasmalhissar harVidkostnaderna. -

i dörr-klärnningolycksfallförriskenmotverkavalts för genomattm.m. -
kanhisshastigheten ettlågamed dentillsammans geansesöppningen. Detta

Sveri-iregistreratshittillsharsmalhissarvidolycksfallskydd. Ingagodtagbart
ge.

förtillämpassäkerhetssystemför deEGinomgehörsvårigheterna somatt
handi-utveckling påhaftdär intebero påkan bl.a.smalhissarna att sammaman

kappområdet.
europeiskaviaaktivavaritharSverigeinomHandikapporganisationer organ

skallsmalhissarnafor accepteras.att
antagits,det harhissdirektivet, närochändringandraMaskindirektivets
kommerhissdirektivet sågällerdetEES-avtalet. Närskarvas påkommer att

finnerSverigeEG. OmochEFTAske mellanvanligt sättförhandlingar på att
EES-avtalet. Konse-iundantagbegäramöjlighetfinnsoacceptabelt attresultatet

Anledningenmarknaden.frånslåssmalhissarnabli utkankvenserna attarmars
säkerhetsutrym-ställas påkommerkravde skärptabl.a. attframgåttär somsom

iförändringbetydaskulleDetändlägena.ihisskorgenunderoch enövermet
äldreförsvårigheterdärmedochfastigheteri äldrehissinstallationerförkraven

konstruktionenemellertid krävaskanfunktionshinder. Det attmedoch personer
ställs.de kravtillfredsställerdenutvecklas så,ochmodifieras somatt

påverkadärmedoch kani beslutenSverigedeltarEU-medlemskapVid ett
området.utvecklingen på

Sverige ståri Sverige,smalhissarnatillverkafortsättamöjligtblir omDet att
svenskaenligtsmalhissarskeintekanDäremotEES och EU. exportutanför av

införlivasstandardiseringenavtal inomgällerdetNärEU-länderna.tillregler
nationel-interegler slopas,nationellaAvvikandeeuropastandarder. omalla nya

nödvändiga.särskiltsärregler anses
medlemsländernasCOREPERtillhissdirektiv har lämnats övertillFörslaget

bearbetararbetsgruppdeneftersombehandling,fortsattambassadörer for som
lösning.hittalyckatsinteförslaget gemensamen

transportområdetpåHandlingsprogram

rörelse-förtillgänglighetenförbättraförskall upprättashandlingsprogram attEtt
orsak.psykiskellerfysiskharfunktionsnedsättningenoberoendehindrade omav

kommis-beslutatshahandlingsprogramnämndaskullebeslutsärskilt avEnligt
dockpågårdettautformamedArbetet1992.decemberi attsionen program

fortfarande.
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Förslag till direktiv arbetsresor för med rörelsehinderom personer
COM90 588 ñnal SYN 327-
EG-kommissionen arbetar med förslag till direktivett arbetsresor för attom
förbättra funktionshindrade möjligheter på arbetsmarknadenpersoners genom

minimera säkerhets-att och hälsoriskerna i samband med till ochtransporter
från arbetet.

Den ökade tillgängligheten skall kunna tillgodoses på alternativa sätt:tre
Ökad handikappanpassning kollektivtrafiken.av
Transporter, organiserade arbetsgivaren därvid skallav garanterasom
tillgänglighet för funktionshindrade löntagare.
Specialtransporter, organiserade samhället eller privata företag.av genom
God tillgänglighet skall tillgodoses särskilt för svårt funktionshindrade.

Information till med funktionshinder transportmöjligheternapersoner skallom
finnas. Trafikpersonalen skall väl utbildad funktionshindrades behov.vara om

Funktionshindrade, behöver ledsagare eller ledarhund, skall inte åsamkassom
kostnader vid sina tillextra arbetet.resor

Handikappanpassningen skall genomförd den 31 december 1999senastvara
vad gäller ledsagarservice,utom där anpassningen skall klar den 31senastvara

december 1994.
Kommissionen avvaktar det parallella arbetet med fram handlings-att ta ett

för transportområdet. Enligt underhandsbesked blirprogram det inte något
beslut direktiv arbetsresor förrän handlingsprogrammetom antagits.om

Enligt den analys gjorts Kommunikationsdepartementet kommersom av
direktivet inte erbjuda någon svårighet föratt Sveriges del vid EES-avtalett
eller EU-medlemskap förutsatt färdtjänsten fortsättningsvisävenatt välär ut-

Ävenbyggd i alla kommuner. tillgängligheten i kollektivtrafiken blir i allmän-
het tillräcklig Sverige får allt fler låggolvbussar.attgenom

Oförändrade krav gäller Sverige står utanför EES och EU.om

7.5 Utbildningsprogram inom EG

ERASMUS COMETToch

Inom EG finns rad olika utbildningsprogram. Svenska högskolestuderandeen
deltar i två dessa, nämligen ERASMUS och COMETT. Det finnsav andraäven

Lingua, språkprogram och Petra inriktatett påprogram ungdomarsom som
genomgår yrkesutbildning, vilka Sverige inteännu deltar

ERASMUS European Community Action Scheme for the Mobility of Univer-
sity Students har i sina ansökningshandlingar speciell rörande studen-en passus

funktionshinder.med I anvisningarnater för läsåret 199495 påpekas att an-
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vidareDet sägs attstudenterfunktionshindrade uppmuntras.frånsökningar
Högsko-Verket förSverigeAuthority -iAwardGrantNationalNGAAlandets

fast-vidbeaktasvilka kanspecifika behovderasinformerasbörleservice om
grant.mobilitystipendiumderasstorleken påställandet av

missgynnadeförmyndighetberörd attocksåbegärKommissionen ansvararatt
istuderamöjlighetenskulle berövas attstudenter,disadvantaged annarssom

stipen-fördelningenviduppmärksammassärskiltland,lämpligt avannatett
bådeinkluderarochbemärkelseanvänds i vidmissgynnadBegreppetdierna.
medstudenterfunktionshindradeochsvårigheterfinansiellamedstudenter

behov.särskilda
Training forandEducationinAction ProgrammeCommunityCOMETT

utbildningochnäringslivochuniversitetmellansamarbetetTechnology berör
teknik.i ny

i utbytesprogramdeltagitharfunktionshindermedstuderandesvenskIngen
stude-svenskahar tolvuppgiftenligtMenCOMETT.ERASMUS ellerinom

Europa.inomutbyteformdeltagit i någonfunktionshinder avmedrande annan

Finansiering

tillfåkanstudenterfunktionshindradegäller uppattutbytesprogrammenInom
studielånet.grantmobility utöverstipendiumkronor i50047ca0005 ecu

enskildetill denstödetekonomiskadetförreglergenerellaingafinnsDet
individuellSverigehögskola i görelleruniversitetvarje enstuderande, utan

bedömning.
tillvårdartjänstbl.a.myndighetstatligvårdartjänst,för gerNämnden somen

närvarandeförutarbetathjälp,praktiskpersonlig entillstöddvs.studerande
funktions-med olikastuderandeförutomlandsstudierinformationsbroschyr om

hinder.
förvårdartjänstmöjlighet tillpraxisenligtharrörelsehindermedStuderande

uni-dettillbetalatsharStatsbidraget utländer.andrauniversitet ividstudier
Medlen harvid.registreradvaritstuderande hardenSverige,iversitet som
198687 harläsåretSedanplats.service påstuderandesför denbetalatsdärifrån
uppgift frånEnligtutlandsstudier.vidvårdartjerhållit änststudentersvenskatre

EEGförordningintehindrarEGochsocialförsäkringen nrUtredningen om
utvecklats.praxisdenfortsättervårdartjänstförNänmden som140871 att

medstuderandeutländskadvs.fallet,i detgällerLikabehandlingsprincipen
vårdartjänsttillmöjligheterharSverige,istuderarrörelsehinder, sammasom

ochpersonligfåkanstudenterdessainnebärstudenter. Detsvenska attsom
behov.individuellautifrånhjälp dygnetpraktisk runt



påverkasHur villkoren för människor med jimktionshinder 193

Hjälpmedel

åliggerDet landstingen tillhandahålla hjälpmedel funktionshindradeatt som
studerar vid högskolan. Denna skyldighet lagfists den januari1 1994 i hälso-
och sjukvårdslagen. Utredningen socialförsäkringen och EG bedömer attom
hjälpmedelsverksamheten omfattas regleringen i förordning EEGav nr
140871. innebärDet fortfarande bosatt i Sverige vistas iäratt ettom man men

land under kortare tid för studier berättigad till denärannat t.ex.en man
svenska vårdförmånen. Däremot vårdförmånen inteär exportabel, bo-om man

sig i land.sätter I praktiken blir det varje landsting detett annat avgörsom om
möjligt med sig hjälpmedlenär vid flyttning.att ta

Högskolestuderande synskadade,är rörelsehindrade eller har dyslexi ochsom
studerar utomlands med svenskt studiemedel kan förses med kurslitteratursom

Talboks- och punktskriftbiblioteket TPB. Om inte litteraturen finnsgenom
tillgänglig i Sverige går det organisera län från andra länders bibliotek.att

Tillgänglighet

engelskEn organisation, Mobility International, har gjort undersökningen av
tillgängligheten för funktionshindrade vid de universitet i EU-länderna, som
deltar i ERASMUS-programmet. studier skiljdeI mellan tillgänglighet vidman
rörelsehinder, synskada, hörselskada eller medicinskt handikapp. Svarsfrekven-

i undersökningen, gjordes Mobility International, dock endastsen som av var
25 %. Mobility International har fått i uppgift kartlägga univer-även allaattnu
sitet inom EFTA-omrádet ingår i ERASMUS-utbytet.som

fullständigFör överblick vilka universitetöver inom EU-omrâdet ären som
tillgängliga, hänvisas till ERASMUS Directory. I den ingar alla universitet
inom utbytesprogrammen.

Universitetet i Leuven

katolska universitetDet i iLeuven Belgien exempel på hur studerande medger
funktionsnedsättningar kan hand brapå Där finns längesätt. sedantas ettom

arbetsgrupp tillgodoser de funktionshindrade studerandes behoven som av
anpassade bostäder, studiefmansiering, studierådgivning, idrott och medicinska
behov.

Om studerande med rörelsehinder behöver assistans organiserasen grava en
stödgrupp med tolv till femton andra studerande, bor tillsammans denmedsom
funktionshindrade under studieåret.

Av ekonomiska skäl har universitetets alla äldre byggnader inte kunnat göras
tillgängliga för studerande funktionshinder.med Men de flesta föreläsnings-
salarna tillgängliga.är I stadens har byggts studentbostäder heltcentrum ärsom
tillgängliga föräven studerande med speciella behov.

7 l3-lll2
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till hjälpmedel. studeran-synskadade studenterna har tillgång olika DövaDe
sidahävdar från universitetetsdock själva skaffa sig tolk. Mande måste att

svårigheter föralltså finnas vissateckenspråket alltför begränsande. Det kanär
universitet.studera vid dettasvenska döva studenter att

EG-universitet

Åtta diskussio-Storbritannien förBelgien, Frankrike, Italien ochinstitutioner i
särskildaEG-universitet för studenter med behov.upprättandet ettavner om

planerar inte byggafår från ERASMUS-byrån. ManFinansiellt stöd ettattman
nätverk universitet och högskolori visst EU-landuniversitet något utan ett av

Projektetmed funktionshinder.tillgängliga för studerandeinom EU ärsom
därför skalltill utbildning ochtanken har högrebygger på alla rättatt samma

olika EU-länder.möjligheter studera iha attsamma
i HELIOS Iför projektet finns i det beslutjuridiskaDen togs omsomramen

stadgan,i den socialamed särskilda behov i skolanintegration elever samtav
kategori-för integration i samhället allakonkreta åtgärderi vilken avangavman

genomförandet dettadet blir medmänniskor med speciella behov. Hur aver
nätverk inte helt klart.är

för EuropaUngdom

ungdomar missgynnadeEG-program i vilketUngdom för ärEuropa är ett som
förskall användas sådanaprioriteras. Hälften budgetendisadvantaged skall av

funktionsnedsättningar.medbl.a. ungdomarungdomar,
imellan ungdomarskall bildas för samarbeteMålsättningen nätverkär att

mellannätverk. Utbytet16 60 deltagare i varjeolika länder med och varar en
26 för delta.får inte äldre åroch veckor och än atttre varaman

internationelltStiftelsen förSveriges del drivitshar förProgrammet ung-av
EES-avtalet allaratificering1993 i avvaktan pådomsutbyte under år avav

medlemsländer.EU:s
bevil-funktionsnedsättningarmed1993 har ungdomarUnder år två grupper av

förinom Detjats bidrag med 260 000 kronor programmet. ena program-ramen
bilate-ungdomar. andraprojekt för hörselskadade Det ärsvensktär ettettmet

förståndshandikappade ungdomar.projekt medralt
gällerinte minst vadsynvinklar,Utbildningsfrågorna viktiga mångaär ur

flesta områdenfortsätter deinternationaliseringen påarbetstillfällen. Eftersom
delta i utbytes-funktionshinder kanstuderande medviktigtdetär ävenytterst att

alla andra.villkor somprogrammen samma
i utbytesprogram-utbildningsprogramrnen ochnämndaSverige deltar i de två

EES-avtalet träderavtal. och medsärskilda IUngdom för Europa attmet genom
inte längrebetyder detDet äri kraft dessagäller förEG:s regler attprogram.



för människor med funktionshinder 195påverkas villkorenHur

för skall kunna ingånödvändigt minst EU-länder deltar EFTA-landtvå attatt ett
anpassningbl.a. verka för deni nätverk. Sverige kan EES-medlemett som

skall utnyttjafor funktionshindrade studenter kunnabehövs att program-som
i alla utbildningsprogramjanuari 1995 kan Sverige deltaFrån den 1 sommen.

inom EG.då aktuellaär
Sverige då redanförändring vid EU-medlemskap, eftersomuppstårIngen ett

kan delta i alla aktuella utbytesprogram.
utbildningsprogramutanför EES och gäller alla måsteOm Sverige står EU att

träddeför gällde innan EES-avtaletomförhandlas sig. bilaterala avtal,De som
gäller förkraft, nämligen och EG-reglerna Detsammai över.sägs tarupp

förUngdom Europa.programmet

iHandikapporganisationemas roll7.6

EU-ländemaSverige, Norden och

Sverige

handikappförbund vilkashandikapprörelsen består 40-talsvenskaDen ettav
intressen samhället. Målettillvarata funktionshindrades ifrämsta uppgift är att

utifrån principen allas lika värde och där-samhälle för allaskapaär att ett om
medHandikappförbunden demokratiskt uppbyggdalika rättigheter.med är ett

funk-Majoriteten medlemmarna har självalokalt förankrat föreningsliv. ettav
funktionshinder. Medlemmarnai vissa fall anhörigationshinder eller är utan

organisationerna.inflytandet idet avgörandehar
samarbetsorganisationhandikapprörelsen i SverigeRedan 1942 bildadeår en

Handikappförbundens samarbetsorgankallasför olika riksförbund. Den numera
Synskadades Riks-riksförbund. riksförbund bl.a.och består 28 Andra somav

SverigesHandikappades Riksförbund DHR och Dövasförbund SRF, De
organisationSDR har valt utanför dennaRiksförbund ståatt men man samar-

i frågor intresse.betar gemensamtav
olika områdenutnyttjassakkunskap finns inom rörelsen på mångaDen som

ofta i offentliga utredningar.företrädare för rörelsen ingårinom samhället och
inhämtardå departementRörelseorganisationer sedan länge remissorganär t.ex.

funktionshindrade.utredningar berörsynpunkter statliga som

Samarbete inom Norden

för samarbete mellanparaplyorganisationer etableratsalla nordiska länder harI
utvecklatnordiska länderna finns välhandikapporganisationer. Mellan de ett

handikapporganisationer.paraply- och Ikontaktnät och samarbete mellan sam-
med funktionshinder skall levnads-efter människor nåarbetet strävar attman
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jämlikaförhållanden med andra medborgares. Arbetet bedrivsärsom genom
kontakter med myndigheter och nordiska organisationer och attgenom vara
kanaler till internationella organisationer. Samarbete förekommer även på
europeisk och internationell nivå.

EU-länderna

EU-länderna har inomI handikapprörelsen börjat organisera sig liknan-påman
de i Sverige. fleraPå håll i Nederländerna och Storbritanniensätt t.ex.som -

finns paraplyorganisationer för samarbete det intressepolitiska området.på I-
andra EU-länder förekommer den organisationer drivs professio-typ av som av
nella läkare, sjuksköterskor och föräldrar. Dessaävenpersoner som personer
har ofta inflytande i organisationen. kan också flera organisatio-Man haett stort

för funktionsnedsättning. vanligt iDetta bl.a. Frankrike.ärtypner samma av
Inom handikapprörelsen europanivå finns förväl utbyggt kon-ett system

takter med EU. Det gäller framför allt kontakter inom för HELIOS-pro-ramen
i europeiskt handikappforum. har paraplyorganisationerDär såvälgrammet

europeiska organisationer för olika handikapp inflytande. Deett stort mestsom
inflytelserika handikapporganisationerna europanivå de för blinda,på döva,är

Ävenutvecklingsstörda DPI se nedan. Rehabilitation International ochsamt
World War Veterans arbetar europanivå.på

DPI Disabled Peoples International grundades i Kanada under FN:s inter-
nationella handikappår 1982 och har medlemmar i hundratal länder, vilkaett av
hälften utvecklingsländer. Målet människor funktionshinder skallär medär att

full jämlikhet och delaktighetuppnå i samhället. rådgivare fleraDPI är
bl.a. ekonomiska ECOSOCFN-organ, FN:s och sociala råd och Världshälso-

organisationen W HO. Eftersom inom olika regionerDPI arbetar är även
Europaregionen representerad, i vilken både EU-länderna och Sverige ingår.

finnsInom DPI bl.a. kvinnokommitté specifiktarbetar med kvinno- ochen som
jämställdhetsaspekter. Det finns europeisk kvinnokommittéävennumera en som
kommer arbeta med jämställdhetsfrågor i EU-perspektiv tillsammans medatt ett

för kvinnokommittéer handikapporganisa-inom olika europeiskarepresentanter
tioner.

Kvinnor funktionshinder7.7 med

Sverige

I pågående jämställdhetsarbete kan det finnas anledning särskilt uppmärksam-att
kvinnor med funktionsnedsättningar. de flesta handikappgrupper kvin-I ärma

i majoritet. Kvinnor med funktionsnedsättningar upplever ofta de ärattnorna
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handikappade i dubbel bemärkelse. Dels har de funktionshinder, dels äregna
villkoren för kvinnor och olika. Ungefär gånger kvinnormän så mångatre som

fårdet inte den praktiska dagliga hjälpmän de sig behöva. Flerattanser anser
kvinnor arbetslösa det gällerän och avancerad teknisk utrustningmän är när är
det vanligare kvinnor får del denna. Sverigemän än I arbetar projektetatt av
Kvinnor och handikapp tillsammans med handikapporganisationerna for att
belysa de funktionshindrade kvinnornas specifika situation och synliggöra deras
verklighet. Bristen forskning kvinnor funktionshinderpå med Kvin-är storom
nobilder 1991.

EU

Inom EU beräknas ungefär 30 miljoner människor ha formnågon funktions-av
nedsättning. Europaparlamentets kvinnoutskott har miljoner17angett att av
dessa kvinnor. Kvinnoutskottet konstaterar dessa kvinnor missgynna-är äratt
de såväl ekonomiskt utbildningsmässigt. Utskottet vill tydligaregärnasom se en
inriktning funktionshindradepå kvinnors problem i HELIOS II-programmet.

slutrapporten HELIOS SEC92I 1206 final viktigtI mål äratt ettom anges
att speciellt uppmärksamma kvinnor funktionsnedsättningarmed och dem som

hand funktionshindrade barn och i hemmet.tar om vuxna
kvinnorsI studie döva situation i Danmark fann 40 % dövaatten av man av

kvinnor mellan 20 arbetslösaoch 40 medan motsvarande andel blandår var
hörande kvinnor ll %. anledningarna tillEn detta bristen utbild-påärvar av

förning döva kvinnor ECRS 1992.
HELIOSSom del målsättningen i gjordes 1988I år studie, be-en av en som

situationen funktionshinder.lyser for kvinnor med publiceradesDen i rapport-
The Vocational of DisabledRehabilitation in the Commu-Women Europeanen

nity Arbetsrehabilitering för kvinnor funktionshindermed inom EG Croxen
1988.John Studien, den första isitt slag EU, gjordes i samarbete medav

funktionshindrade kvinnor från flera SyftetEU-länder. reda hurpåatt tavar
situationen för kvinnor med funktionshinder och i vilken utsträckningär de är
särskilt missgynnade disadvantaged. Politiska åtgärder jämställdhetsom-på

förbättrarrådet, situationen för eller förhindrar orättvis behandlingsom av
funktionshindrade kvinnor, studerades.

Studien konstaterade de kvinnorproblem med funktionsnedsättningaratt som
innefattar mycket inträdet arbetsmarknaden. svårig-möter Deän mötermer

heter på alla områden i livet. framhålls kombinationen könsspecifikaDet att av
svårigheter dessapå områden och ytterligare marginalisering handikappetgenom

medförthar funktionshindrade underpriviligieradekvinnor deäratt mesten av
det gäller möjligheterna arbetsmarknaden.på Dessa kvinnornärgrupperna

inkluderas sällan i i EG riktarockså de projekt sig till missgynnade kvin-som
nor.

Av studien framgår funktionshindrade kvinnor upplever diskriminering påatt
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skaffatinsikt de haroch denKvinnornas synpunkterarbetsmarknaden. somegna
beslut områdenvid politiska påeller beaktatsunder har sällansig åren använts

funktionshinderkvinnor medunderstryker ytterligaredem.berör Detta attsom
marginaliserats.har

berorfå och behålla arbete påför kvinnorsärskilt dessadet svårtAtt är ettatt
arbeteninformation tillgängligabristfann bl.a. påflera faktorer. Man att om

inteOfta det dedem.fortbildning missgynnarmöjligheter tilloch attanses
förutsätts i hemmet.eftersom deinformation arbetstillfällenbehöver stannaom

isolerar demensamföräldrar. Detfunktionsnedsättningarkvinnor med ärMånga
ytterligare.

i The Net-medlemmarna Europeanundersökning gjordes blandAv somen
ikvinnor deltogframgick flerCentres änof Rehabilitation mänwork att

långt frånveckolånga kurseroftast frågaarbetsrehabilitering. Det omvar
ochi utsträckningfamiljeansvar än männenKvinnorna hade störrehemmen.

delta.hade därför svårare att
ochflexibel, barnpassning behövskurstiden börSlutsatsen attattatt varavar

kvinnorna kande funktionshindradeutvecklasdistansundervisning bör så att
politiskarekommendationer olikaiStudienstudera i hemmen. utmynnar om

funktions-for kvinnor medmöjligheternaförbättraskulle kunnaåtgärder som
hinder.

diskrimineringLagstiftning7.8 mot

speciellförEU-länder pläderar i dagfunktionshinder i fleramedMänniskor en
funktionshindrade. En sådandiskrimineringförhindraskalllagstiftning avsom

arbetslivet,gällauttryck och kansigdiskriminering kan många transporter,ta
Länder inom EUtillgänglighet och vård.assistent,till personligtillgång som

införandetfördiskriminering eller arbetarlagstiftningspecifikantingen har mot
Tyskland.Storbritannien ochFrankrike,bl.a. Danmark,sådan ärav en

lagstiftning. Därmed dennakommit längstharUSA det landär typ avsom
i kraftträddeDisabilities Act, ADA. DenAmericans with1990 lagenårantogs

fyradiskrimineringföreskrifter påinnehåller ingående1992. Lagenår mot
tilltillgänglighetoffentliga tjänster,inkl.arbetsmarknadområden. Dessa är

dennastuderasländertelekommunikationer. I mångaochlokaler, transporter nu
för bedömahandikapporganisationerna,lagstiftning, bl.a.långtgående attav

iländernalagstiftningen i deförändraförförutsättningarna att sammaegna
riktning.

forum beståendesamlakommissionenharEuropaparlamentet att ettuppmanat
deutarbetamed syftehandikapporganisationernationella rapportatt omenav

europeiskinföramöjligheternaundersökasituation ochhandikappades att en
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lagstiftning förbjuder diskriminering funktionshindrade enligt den modellsom av
finns i USA.som

Danmark

Det danska folketinget fattade i april 1993 beslut människor med funk-attom
tionshinder skall ha till likaställningrätt likabehandling.och innebärDet att
alla statliga och kommunala myndigheter privata verksamheter med ellersamt

offentligt skallstöd efterleva principen funktionshindrade skall hautan attom
ställning och behandling andra medborgare på allasamma samma som sam-

hällsområden. Dessa myndigheter och verksamheter skall skapa möjligheter för
lämpliga lösningar med hänsyn till de funktionshindrades behov. Det förutsätter

betydande förståelse och insikt i märmiskors villkor och olikaen typer av
funktionsnedsättningar.

initiativPå CentraleDet Handicapråd, den danska motsvarigheten tillav
Statens handikappråd, upprättades den 1 augusti 1993 för likabe-ett centrum
handling. Rådet leds styrelse med for handikapporganisa-representanterav en
tioner, departement och kommunala organisationer. Centret skall både natio--
nellt och internationellt- insamla, initiera förmedlaoch information funk-om
tionshindrades villkor. ocksåDet skall CentraleDet Handicapråd ellergenom
i samarbete med folketingets ombudsman, uppmärksamma diskriminering mot
människor med funktionshinder. Folketingets ombudsman har också anmodats

följa utvecklingen och nödvändigt påtala brister. Det skall inomatt görasom
den kompetens handikappombudsmannen har.

Centret skall årligen till Det Centrale Handicapråd och social-rapportavge
ministern sitt arbete och utvecklingen på området. Ministern redovisar sedanom
vidare till folketinget.

Centret har skapats med den amerikanska lagstiftningen området,på ADA,
förebild. ADA emellertid Särlagstiftning,är något vill undvikasom en som man

i SärlagstiftningDanmark. strider principen funktionshindrade inte skallmot att
särbehandlas likabehandlas.utan

Frankrike

Frankrike finnsI sedan 1990år lag skydd diskriminering på grundmoten om
hälsotillstånd eller funktionsnedsättning. Denna lag tillägg tillär ettav en

brottslag, enligt vilken det olagligt diskrimineraär på grundatt en person av
kön, nationalitet eller religion det gäller tjänster och arbete.närras, varor,-

Bryter denna tilllag kan dömas fängelse från månadertvåmotman man upp
till år eller till böter 000 och 20 000mellan 2 eller båda.FF,ett om
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Storbritannien

Anti-Discrimination Legislation ADL
Civilfå igenomStorbritannien har försök gjorts i parlamentetI många att en

ADL.Legislation DenDisabled Persons Bill Anti-DiscriminationRights
dock inte lyckatslagstiftningen, har varit förebild. haramerikanska ADA, Det

förslaget.få igenomatt

Sverige

samhälleSOU 1992:52 Ettföreslog i sitt slutbetänkandeHandikapputredningen
diskriminerandeinnefattar förbudgrundlagsändringför alla ett motsomen

före-föreskrifter. Förslaget lyder: Lag elleri lagar ochbestämmelser annan
grund funktions-missgynnasinnebära medborgare påskrift får inte någonatt av

16 §.hinder 2 kap. a
handikappombudsmantillsättandetikapputredningen föreslog ocksåHand av en

och intressen ifunktionshindrades rättighetertillvara och främjaskall tasom
funktionshindrade.diskrimineringmotverkasamhället samt att av

§16 kap. 9ändring i brottsbalkenHandikapputredningen föreslog också en
medfunktionshindrade i sambanddiskrimineringskyddbeträffande mot av

näringsverksamhet.

Tyskland

ADGAnti-Diskriminierungs-Gesetz
Tyskland sådana diskuteras.diskriminering saknas iFöreskrifter mot men

Disabilities fick inter-American with Acti frågan ökadeEngagemanget när
försöka tillför-förbundsdagsnivå valtpublicitet. Hittills harnationell på attman

arbetsmarknadslag-sociallagstiftning ochfunktionshindrade goda villkor isäkra
initiativenfrågan aktuellabeaktats. Destiftning. Med detta har attansettman

handikapporganisationer.har tagits av

diskrimi-för lagstiftningkrafter flera EU-länder verkarfinns iDet motsom en
påverkarlagstiftningen, ADA,funktionshindrade. amerikanskanering Denav
förnationell lagstiftning arbetarriktningen. Fortfarande deti den är menman

för lagstiftningfinns uttalandeninom Europaparlamentet detäven moten
diskriminering.

funktionshindra-likaställning och likabehandlingdanska lagenDen avnya om
franskagäller deni motsättning till EG:s regelverk. Dettade inte ävenstår

lagen.
handi-framföralltStorbritarmien Tyskland arbetarEU-länder ochI andra som

lagstiftning.för genomförande dennakapporganisationerna typav av
funktionshindrade har på-lagstiftning diskrimineringArbetet på moten av

börjats i Sverige.



påverkasHur villkoren för människor med funktionshinder 201

7.9 EG:s agerande i internationella
handikappfrågor

EG deltar i arbetet med internationella handikappfrågor inom FN, Europarådet
och OECD.

Förenta Nationerna

Den svenska regeringen under 1989år initiativ till inom FN inledatog ett att
arbete för få till internationellastånd reglerett handikappadesatt tillrättom

full delaktighet och jämlikhet. Detta resulterade i det rådgivandeatt organet
ECOSOC, FN ekonomiska och sociala råd, 1990år beslöt utarbeta:s att stan-
dardregler för rättigheter för barn, ungdomar och med funk-vuxna personer
tionshinder. Dessa standardregler bl.a.rör till utbildningrätten och arbete,
tillgänglighet till lokaler, familjeliv och personlig integritet religionsutöv-samt
ning. Arbetet med reglerna har bedrivits i internationell arbetsgrupp meden

for drygt 70 länder och internationella handikapporganisationer.representanter
Standardreglerna accepterades ECOSOC vid dess i Geneve i julimöteav

1993 och vid generalförsamlingens 48:e hösten 1993.antogs möte
Den politiska och moraliska grunden för standardreglerna baseras erfaren-på

heter vunnits under FN:s handikappårtionde 1983-1992.åren Reglerna ärsom
inte ämnade legalt bindande de skall utgöra starkt moralisktatt ochutanvara ett
politiskt åtagande regeringar vidta åtgärder för de funktionshindrades fullaattav
delaktighet i samhället med rättigheter andra.samma som

Olika åtgärder bör vidtas medlemsländerna för tillämpning reglerna.av av
Det viktigtär handikapporganisationerna medverkar i dessa nationell,att
regional och lokal nivå.

Lagstiftning berör medborgerliga rättigheter och skyldigheter skall inklu-som
funktionshindrade.dera Diskriminering människor funktionshindermed börmot

avlägsnas.
Standardreglerna skall följas inom för ECOSOC:s sociala utveck-upp ramen

lingskommission. En särskild skall med uppgiftrapportör följautses att upp
tillämpningen reglerna. Internationella handikapporganisationer med råd-av
givande inom ECOSOC skall delta i expertpanel.status en

EG deltog observatör under hela förberedelsearbetet med standardreg-som
lerna. Dessa kan komma betydelse for länderna i hela EES då standard-att
reglerna kan tydliggöra vilka åtgärder behövs för skapa tillgänglig-attsom
hetsnormer för människor med funktionshinder.
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handikappdagInternationell

mänskliga rättigheter.gäller ocksåhandikappområdet inom FN:sArbetet på ram
resolution1992i oktobersessiongeneralförsamlingensUnder antogs somen

Internationell handikapp-skallvarjedecember årdeklarerade den 3att vara
handikappa-Europeiskasessioni anledning häravhöllsdag. EUInom aven

med518deltagandemed19933 decemberparlament dendes personerav
ledamöter.EG-parlamentetslikaEU-länderna, mångafunktionshinder från som

Europarådet

olikasedan 1987 påårEuroparådet pågårochkommissionenmellanSamarbete
klassificerings-ochhandikappbegreppetklassificeringenbl.a.områden avom

rehabiliteringEuroparådsprojekt rörandeinomHandynet,inomarbetet ettsamt
integration.och

LivingIndependent1991konferens årockså iKommissionen deltog omen
funktionsned-medSjälvständigt liv förDisabilitieswithfor People personer

konferensenavslutning denpåEuroparådet. Som antogssättningar anordnat av
samladbehovetEuroparådetimedlemsländerdeklaration 25 av enomaven

liv.funktionshindradaspektertäcker allapolitik personsenavsom

utvecklingochekonomiskt samarbeteförOrganisationenOECD

forskningförInnovation CentrumResearch andEducationalCentre forCERI -
1968. EttOECD:s årinomutbildninginnovationer inomoch sattes ramupp

kallatutbildning,ochfunktionshindradeinom CERIprojekten ägnas ungaav
funktionshindrade. FörAktivt liv förYouthDisabledLife forActive unga

medmänniskorskolanintegration iprojektnärvarande pågår ett ungaavom
Även medverkarkommissionendeltar.Sverigevilket ocksåfunktionshinder, i

integration base-skolutarbetamålsättningprojektet, äri rapportatt omenvars
OECD.medlemsländer ifrån olikafallstudierrad på

transportministerkonferensenEuropeiskaCEMT

OECD:sarbete inom7.3 sker CEMT:si avsnittSom nämnts ram.ovan

förstärka konvergens.tenderarstandardreglerregiiSamarbetet FN att enom:s
handikapp-svenska påoch DenSverige EU.deltar bådesamarbetedettaI synen

HELIOS II-prograrmnetSyftet medarbete. atti FN:sfrågor har accepterats -
handikapp-medmed arbetetsyftettillanslutermöjligheter näraför likaarbeta -

möjligheter.till likahandikappade rättinomfrågorna FN att ge-
kontakter. DessaviktigaCEMTochEuroparådet, OECDinomArbetet ger
EG-politiken. Enochnationelladenbådeutformningenpåverkarkontakter av
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harmonisering har delvis redan och harmoniseringenuppnåtts kan i viss ut-
sträckning fortsätta vid EES-avtal och Sverige utanförantas står EES ochett om
EU.

7.10 Hur påverkas villkoren för människor

med funktionshinder de olikaav

alternativen

Allmän utgångspunkt

Den svenska sociala välfärden beroende den ekonomiskaär utvecklingen ochav
nationella politiska beslut. Ekonomin internationaliseradär och har direktav ett

samband med ekonomierna i andra delar världen. Det innebär Sverigeattav
indirekt påverkas internationaliseringen vilket alternativ bliroavsettav som
aktuellt i framtiden, EES-avtal, EU-medlemskap eller Sverige utanförståratt
EES och EU.

Utbildnings- och arbetsmarknadsområdena påverkas internationaliseringenav
och denna påverkan fortsätter alternativ.oavsett

Också social- och handikappolitiken påverkas alternativ.oavsett
Alla samhällsområden har handikappaspekter i helhetsperspektivettsom ses

tillsammans med andra frågor. Utgångspunkten full delaktighetär och jämlik-
het för med funktionshinder.personer

EU-länderna har ställt mål för den sociala tryggheten i syftegemensamt upp
uppnå viss målkonvergens. betyderDet inte lagreglernaatt skallen att vara

identiska. Varje medlemsland får försöka uppnå målen med sina metoder.egna
Områden berörs i ministerrådets rekommendationer bl.a. förär åtgärdersom

integrera arbetslösa med funktionshinderatt på arbetsmarknaden.
Inom områden berör människor med funktionshinder deltar Sverige aktivtsom

i olika internationella sammanhang FN, Europarådet, OECD Organisatio-som
för ekonomiskt samarbete och utveckling och CEMT Europeiskanen trans-

portministerkonferensen. På flera dessa områden Sverige ettav anses vara
föregångsland. Det samarbete har utvecklats inom de internationellasom orga-

fortsätter och utvidgas vid EES-avtal och EU-medlemskap.nerna, ett ett
Inom handikappområdet ställs i flera europeiska länder krav lagstiftningpå

diskriminering.mot

EES-avtalet

EES-avtalet innebär marknaden för produkter och offentlig upphandlingatt
utökas betydligt. Med det följer också ökad konkurrens leder till störreen som
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produktutveckling.förstimulanskostnader ochlägreutbud,
handikapphjälpmedelutvecklatländerförhållande till andraiSverige har av

samordningenbristandedenoch analyseraville kartläggakvalitet. EGhög När
Sverige ledavaldeshandikapphjälpmedel i Europaanvändningen attavav

Techno-RehabilitationinActivitiesHorizontal Europeanprojektet HEART
kvalitet.hjälpmedel med högretill billigaresikt ledaprojekt kan pålogy. Detta

standardiseringenarbetar medkommitté,också denSverige leder avsom
CENstandardiseringsorganisationen,europeiskaälpmedel inom denhandikapphj

teknisktförrisksikt finnsNormalisation. kortPådeComité Européen atten
varjemarknaden. Isvenskasprids denhjälpmedelfunktionelltoch sämre
alltsåblirbeaktas. Detaspekterfunktionellaemellertidupphandling kan även

kvalitetenupphandlarevarje avgörhosfortsättningen kompetenseniäven som
landstingens och kommunernasblir tillgängligahjälpmedel,de genomsomav

försorg.
upphand-offentlignuvarande reglerutvidgninginnebärEES-avtalet omaven

krafti1992: 1528 träderSFSupphandlingoffentligsvensk lagling. En omny
Handikapp-regelverk.EG:sanpassad tillEES-avtalet. Lagen ärsamtidigt som

kommerlandsting,ochkommunerupphandlasi huvudsakhjälpmedel, avsom
redanEG:s regelverktillsigSverigeEftersomberöras. genomatt anpassar

propositionEU-medlemskap. IvidförändringaringaEES-avtalet uppstår ett
upphandling kom-offentlig1992:1528SFSföreslås lagen199394:78 att om

i lagen.tröskelvärdenupphandling under demed reglerpletteras angessomom
regelverk.ireglerasupphandlingoffentligallDärigenom kommer ettatt

telekommunika-utbudetEU-medlemskap kommerEES-avtal ochVid ett avett
öka.marknadensvenskadenfunktionshindradeförtionshjälpmedel att

högtsåhjälpmedlen kommerde attpriset många attEftersom varanyaav
delbli liten, kommerkan förväntasmarknadenallmännaavsättningen denpå en

landstingen.viaförmedlasdelensikt tillhjälpmedel på störstadessa attav
upphandlarnaupphandling kommeroffentlig attreglernaGenom de gesomnya

företag.anbudsgivandevälja mellanattstort utrymme
får delhandikapptelekommunikationer ochforskningensvenskaDen avom

förutsättningarSverigefåri kraft. DåträderEES-avtaletEG-medel när samma
möjlighetervilketområdet störreutveckling öppnarEU-länder tillandrasom

till samarbete gränserna.över
forInitiativeTechnologyTIDE-projektetbetydande roll iSverige har en

återverk-kaninom TIDEArbetetpeople.and ElderlyDisabled gynnsamma
EFTA-länder.ochallafunktionshinder inom EU-människor medförningar

forskningprogrami demedmöjlighetfår SverigeEES-avtaletMed att somvara
EU-med-VidTIDE.ingår intei det ännui EG:s ettingår menramprogram

forsk-andraochTIDEtill och inflytande itillträdeSverige fulltlemskap får
ningsprogram.

harSmalhissar,smalhissarnas framtid.råder osäkerhetDet somstor om
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utvecklats Sverigei för äldre bebyggelse, har varit föremål för förhandlingar
för de skall ingå i EG-direktiv hissar.att Förslaget till hissdirektiv harett om
överlämnats till COREPER för fortsatt behandling. Om inte utformningen av
säkerhetsaspekterna dessa smalhissar godtas i direktivet, kan dessa hissar slåsav

från marknaden. Det kan emellertid krävas konstruktionenut modifieras ochatt
utvecklas så, den tillfredsställer de krav ställs.att som

EES-avtalet kan till fördel för Samhall eftersom det tillgång till denvara ger
inre marknaden handelspolitiska hinder. Statliga utredningar har vidutan två.
tillfällen, åren 1983 och 1991, funnit det inte finns skäl föreslå skärpatt att
ningar i reglerna för Samhall från konkurrensvårdande synpunkt. Den nya
svenska konkurrenslagen SFS 1993:20 innebär inga förändringar för Samhall.

Beträffande socialförsäkringar förutses ingen harmonisering mellan EU-län-
derna endast samordning social trygghet.utan Ersättningar påsystemenav om
socialförsäkringsområdet måste koordinerade människor flyttarnär mellanvara
EU-länderna.

Vissa kontantförmåner vid invaliditet ligger i gränsområdet mellan social
trygghet regleras i förordning EEG 140871 och socialtjänstförmåner.som nr
Särskilda regler har skapats för dessa. De omfattas samtliga förordningensav
regler dem exportabilitet. Handikappersättning,utom inte utgårom som som
tillägg till pension, och Vårdbidrag till handikappat barn omfattas dessaav
särskilda regler, vilket innebär de utgår endast till bosattaatt ärpersoner som
i Sverige. Det innebär i praktiken inte förändringnågon i förhållande till nuva-
rande rättsläge.

Bilstödet till funktionshindrade i dag utformatär så det falla underatt anses
tillämpningsområdet för förordning EEG 140871 och behandlasnr som en
vårdförmån vid sjukdom. Den praktiska konsekvensen detta och nuvarandeav
lagstiftning det möjligt förgör har beviljats bilstöd och haren person som
inköpt bil med den vid bosättning i EES-land. Eftersomatt taen ett annat en

utredning tillsatts för bilstödets utformingöver och användningsom-attny se
råde kan det bli aktuellt med förändringar i lagstiftningen.

Förmånerna i lagen SFS 1993:387 särskilt stöd och service till vissaom
funktionshindrade, LSS, faller troligen utanför tillämpningen förordningenav
EEG ,140871 eftersom dessa förmåner hänförs till socialtjänstens område.nr
Det därför inte hellerär möjligt sigmed dessa förmåner vid bosättning iatt ta

land.annat
Assistansersättningen, sammanhänger med LSS, regleras i lagen SFSsom

1993:389 assistansersättning. Den omfattas förordningen EEGom anses av
140871, eftersom den har precis utformning LSS och påminnerännr en mer
socialförsäkringsförmånerna. Däremot torde det omöjligt med sigom att tavara

förmånen utomlands eftersom ersättningen betalas löpande i Sverige.ut
Svenska byggregler berörs indirekt byggproduktdirektivet 89106EEG.av

inteDirektivet syftar till skapa byggregler till undan-att utan attgemensamma
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utformas såbyggregler får inteEES-ländernashandelshinder. attröja tekniska
tillgänglighet tillReglerrörlighetenför friahinder denskaparde omvaror.av

ochEES-avtaletvidbyggreglerfinnas i svenska ävenbyggnader kommer att
nationellfaller underinte EGreglerasaspekterEU-medlemskap. Dessa utanav

skullei framtidenEG reglerosannolikt skaparkompetens. Det är att som
bostäder.tillgänglighetskrav iupprätthållaför Sverigeförsvåra att

klassifice-försina reglerfått behållaEES-avtaletSverige imiljösidan harPå
1994 ochårskallkemikalieområdet. görasEn översynmärkningoch påring

Beträffande utsläpp1995.Sverige och EG årförreglermålet är gemensamma
1995.tillavgasrening fram årsina högre kravbehållaSverigebilar kanfrån

enligt EG:s regler.har godkäntsbilarSverige1995 måsteårFrån acceptera som
År luft-Beträffandenivå.liggaSverige påEG och1996 kommer att samma

kvävedioxidochsvaveldioxid, blyavseendeEG:s reglergällerkvaliteten sot,
i kraft.EES-avtalet träderredan då

SFSundantagsparagrafen i lagenläshandikapp spelarmedFör personer
tillupphovsrätten1993:1007SFSlagenändringen1960:729 och omav
detUndantagsparagrafen görviktig roll.verkkonstnärligaochlitterära en

till-författarensbiblioteksverksamhetförlitteraturframställamöjligt utanatt
förutses inte.medlemskapEES-avtal ellervidförändringstånd. Någon

EU-med-ellerEES-avtalpunktskrift vidlitteraturFramställandet ettav
standardiserad,punktskriften inte ärberorinte.förändras Detlemskap att

svårighetermedföri olika länder. Detolikaförkortningaroch ärskiljetecknen
därförblirland till Detpunktskrift frånlitteratur på ett annat.ettexporteraatt

inom området.upphandlingvinst videkonomiskingen
EU-med-ochEES-avtalförändring vidingentaltidningar uppstår ettFör ett

EG:smedförenligpresstödsordningen ärsvenskaden statligadålemskap
regelverk.

frånlivsmedelvarumärkningförändras reglernakonsumtionsområdetPå av
Svenskamärkning.25 %-iglivsmedel tillmärkning%-ig5 sammansatt enaven

importeras%-igt märkta. Varorfortsättningsvis 5dockkan även somvaravaror
kannivån. Detmärkta deninte pådäremotbehöverEU-ländernafrån vara

överkänslighetmedsituation förförsämradinnebära motdärför personeren
vissa allergena ämnen.

EU-medlemskap

ändrade reglerochSverige i beslut rörandeEU-medlemskap deltarVid ett nya
Sverige del-medföralla områden. Medlemskapetpåoch Samarbetsprogram att

viktiga föri följande ärbl.a. avseendeni beslutsprocessenfullt uttar som
funktionshinder.medpersoner

fondensocialadenHELIOS inomhandlingsprogram ochEG:s socialaInom
tillmedverkafinns då möjligheteroch beslutar. DetSverige med attär en
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utveckling i riktning svensk handikappolitik.mot
EG:sFör utbildningsprogram gäller Sverige deltar i alla deatt program som

aktuella då medlemskapetär inträder. Det blir också inom detta område möjligt
för Sverige med och besluta utvecklingen. specielltDet viktigtäratt vara om
för deltagande studerande med funktionshinder.av

Beträffande de s.k. smalhissarna kan Sverige delta i besluten och därmed
påverka utvecklingen på området.

Vid medlemskap kan Sverige delta i beslut EG:s regler för märkningett om
livsmedel ansluter till den svenska detaljerade märkningen.av som mer mer

Utanför EES och EU

Att utanförstå gemenskapen och EES-avtaletsäga innebär Sverige inteattupp
bundet EG:sär regelverk.av

Skulle Sverige stå utanför EES och finnsEU inga möjligheter medverkaatt
i beslut utformandet handikappolitiken i EG inom det sociala handlings-om av

HELIOS, i vilket det datoriserade informationssystemet Handynetprogrammet
ingår. Sverige kan inte heller idelta eller med och besluta innehålletvara om
i de finns inom for den sociala fonden, exempelvis HORI-program som ramen
ZON.

Bland utbytesprogrammen i EG utbildningssidan kan Sverige bara delta
särskilda Eftersomavtal. utgångspunkten utanför EES och EU ärgenom att

EES-avtalet och tidigaresägs de bilaterala avtalen har i ochatt sagtsupp upp
med EES-avtalet, Sverigemåste omförhandla sitt deltagande i utbytesprogram-

Varje förhandlas förmåste då sig. Detsamma gäller utbytet imen. program
förUngdom Europa. Det skulle betyda svenska ungdomar med funktions-att

hinder får utgångspunktsämre ungdomar med funktionshinder iän EU-lände-en
Eftersom behovet utbildning ökar skulle det till följd svenskaattrna. av

studerande med funktionshinder får förutsättningar arbetsmarknadensämre på
studerande funktionshinder.än utan

negativEn konsekvens för Samhall skulle EG:s antidumpningsförord-attvara
ning fortsätter tillämplig svensk skulleDet bli besvärligtatt export.vara mer
för Samhall hantera EES-avtalets konkurrens- ochän statsstödsregler.att

transportsidanPå det inte givet Sverige kan införaär lagstiftning påatt egen
fordonsområdet i strid bl.a. EG:s regler speciell notifiering inommot utan

för GATT-avtalet. Det skulle kunna uppfattas handelshinder.ettramen som
Utifrån handelspolitiska aspekter det inte helt självklartär det införagåratt att
nationella bestämmelser vid EES-avtalet. Detta gäller alla trañkslag. Med den
inriktning arbetet inom kommissionen har för direktiv bussarssom nu om
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Sveri-begränsningar förinnebära någrakonstruktion verkar det inte komma att
handikapp-lagstiftningenoch vidareutvecklamöjligheter behållaatt omges

kollektivtrañkomrádet.anpassning på
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Appendix 7:1

Telekommunikation handikappoch
Clas ThorénAv

I detta avsnitt belyses konsekvenserna för funktionshindrade använd-personers
ning telekommunikation till följd EES-avtalet, EU-medlemskap ellerettav av
utanför EES, handlar tillEU. Detta del förändringar inom och regle-stor om
ringen telemarknaden. Inledningsvis korta redogörelser förav ges

EG:s policy,-
marknadsutvecklingen, och-
den svenska lagstiftningen telekommunikationsområdet.pånya-
bakgrundMot därav sedan bedömninggörs konsekvenserna atten av genom

söka på för funktionshindradenågra väsentliga frågor:svaret

Hur påverkas villkoren för forskningsvensk och utveckling området tele-på-
kommunikation och handikapp

Hur påverkas möjligheterna utveckla produkter och tjänster specielltatt nya-
lämpade för funktionshindrade

Hur kommer utbudet telekommunikationsprodukterpå marknaden ochav-
tjänster påverkas, funktionshindrades synvinkelatt sett ur-

Hur påverkas möjligheterna skaffa utrustning särskilt anpassadäratt som-
för funktionshindrade, texttelefonert.ex.

Hur påverkas funktionshindrades kostnader för telekommunikationer-
Vad blir effekten Sverige EES-avtaletsägerom upp-

förekommerI vissa i telesammanhang vanliga förkortningar. Dessatexten är
förklarade i slutet texten.av
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på telekommunikationsområdetEG:s policy

Följande beskrivning bygger på [1].
Telekommunikationer viktig del arbetet med förverkligandet denär en av av

stimulerar industriell produktivitet, de främjar tillväxteninre marknaden. De
inom tjänstesektorn och länken mellan industri, tjänster och markna-de utgör

investeringar i telekommunikationer; i dennaden. Dessutom sker mycket stora
rymdtekniken huvuddelen europeisk civil investeringoch i kommer ägaattav

telekommunikationsindustri haft olämpligframöver. Europas harMen enrum
för utmaningar:struktur tvåmötaatt

tekniska telekommunikation, datatek-den utvecklingen kännetecknad attav-
radiokommunikationnik och smälter samman,

öppnandet marknaden i USA och annorstädes.av-
fastställde EG 1984 huvudmål för telekommunikations-grund härav årPå tre

området:

snabbt och kostnadseffektivt tillhandahålla bred uppsättning tele-att en-
för europeiska ekonomins konkurrenskraft;tjänster stärka denatt

främja teleindustrins konkurrenskraft, den kanden europeiska såatt att-
i världsmarknaden;upprätthålla stark position Europa och påen

möjliga villkordet möjligt for under bästanätoperatörergöraatt att svara-
teknologiska industriella utmaningar dede och möter.mot somupp

dessa mål genomförs eller skall genomföras antal åtgärder,För möta ettatt
däribland följande:

infrastruktur -ISDN, mobiltelefonera utveckla sammankopplad m.m.en -
innefattande tillträdesvillkor, användningsvillkor och taxeprinciper ärsom

inom EU;gemensamma
integrerad europeisk marknad, innebärandeb skapa en

Standardisering;-
-tjänster;marknaden för teleprodukter ochöppnaatt-

ömsesidigt erkännande tester;av-
offentlig upphandling teleområdet.marknader för påöppnaatt-
EG-direktiv antagits.alla dessa områden harPå

teknologier för bredbandskommunikation forskningsprogrammetc utveckla
RACE;

samhälleliga förändringar behöverd sociala och hänsyn vid deta som ge-
potential telekommunikationernanomföras. ingår säkerställa denHär att att som
samhället särskilt äldre ocherbjuder tillgänglig för alla igörs personergrupper

kan dra sänkta prisermed funktionshinder och konsumenterna pånyttaatt av
alla de teletjänsterna.nya
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EG har antagit rekommendationer led iantal beslut och ettett stort som
genomförandet dessa och Se vidare [2]. Ytterligare direktiv,andra åtgärder.av
beslut är vänta.attm.m.

För telekommunikation handikappTelelagen och ochansvar

antagit proposition 199293:200 bl.a. telelag och förändringRiksdagen har om
Televerkets verksamhetsform. anpassning till de åtgärderDen ärav en som

i propositionen funk-under b i avsnittet Avsnitt 5.8.2 behandlaranges ovan.
tionshindrades till teletjänster och terminaler. framgår bl.a.:tillgång Där

telekommuni-utveckling funktionshindrades tillgång tillForskning och om
transportforskningsberedningen fr.o.m. 1993-kationer skall upphandlas av

kommunikationsforskningsberedningen;07-01
för tillstånd tillhandahållafår ställa villkor fåTelestyrelsen att attupp

nummerupplysningstjänst, texttele-telefonitjänst. Sådana villkor kan vara
funktionshindrade särskilt viktiga tjänster. Tele-fonitjänst och liknande för

upphandla tjänster;styrelsen bör dock i första hand sådana
Teleterminaler funktioner betraktas hjälpmedel ochmed särskilda skall som
därmed upphandlas landstingen via Sjukvårdshuvudmännens Upphand-av
lingsbolag SUB;

for Standardisering inom telekommunika-Telestyrelsen åläggs ansvaret
tionsområdet. funktionshindrades behov beaktas i dettaDet angelägetär att

internationella standardiseringssamarbetet;sammanhang, liksom i det
för funktionshindrades tillgång till teletjänster och terminalut-Kostnaderna

rustning bör finansieras statsbudgeten;över
slutbetänkande SOU 1992:52 behandlar tillHand ikapputredningens rätten

telekommunikationer. kan finnas anledning återkom-grundläggande Det att
till vissa frågor telekommunikationsområdet i den fortsatta bered-påma

förmedlingningen Handikapputredningens förslag, finansieringt ex avav
texttelefonsamtal.av

i Sverige utvecklingTelemarknaden och dess

Konkurrensverket har beskrivit svenska telemarknaden och bedömt huri [4] den
den förändras anledning EES-avtalet. Vissa förändringar harkommer medatt av
genomförts bolagiseringen Televerketi och telelagen ochmed den avnya
Telia. följande bedömningar:I övrigt konkurrensverket bl.a.gör

EG i upprättandetSverige har i vissa hunnit längreavseenden än av en
mindre lagreglerad. EES-telemarknad. marknadenöppen ärDen svenska

avtalet förändringar.medför i det hänseendet inga större
påskyndas.Utveckling telefonitaxorkostnadsbaserademot
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Etablering kommer öka den svenska markna-nätoperatörer attav nya-
finns dock marknadsmässiga förhållanden verkar iden. Det några som

hindrande riktning.
Övergång mobiltelefonisystemet kommer möjlighet tilltill GSM att ge en-
nyetablering tjänsteleverantörer, inte möjlig inom förramenav som vore

begränsade frekvensutrymmet.N MT-systemet på grund detav
ochNya regler för offentlig upphandling ökad konkurrens om varu-ger en-

tjänstekontrakt. välja mellanEn upphandlare dock stort utrymme attges
kvalitetsskillnader. tordeanbudsgivande företag hänvisa till Detattgenom

leda till Televerket nuvarande Telia AB och etablerade leveran-att stora
överskådligtill Telia sannolikt kommer behålla sin dominans inomtörer att

framtid.

påverkas på områdetvillkoren för forskning utvecklingHur svensk och
telekommunikation handikappoch

fårför forskning sina skilda ambitionsnivåerEG:s uttryck på treramprogram
se 51:

forskning EG tillskjuter medel;medlemsstaternas samordnas attutan-
EG-medel;för vissa täcks 50 % projektkostnaderna avprogram av-

medlemsstaterna medEG bedriver forskning i regi dvs. och medegen av-
full finansiering.

inte tredje.förstnämnda för svenskt deltagande denDe två är öppna men
för 100 %hälften-finansierade dock SverigeI de måste stå avprogrammen

kraft, medel.sina kostnader. EES-avtalet träder i får vi del EG:sNäregna av
EG:s forskning medlemsskap nödvändig.För tillträde till tordeegen vara

möjlig-konsekvens EES-avtal eller EU-medlemskap såledesEn ärett ett attav
EG:sheterna till deltagande i det europeiska forskningssamarbetet inom rampro-

förfinansieringsmöjligheter. i och sigökar till följd ökade Detta gällergram av
deltar Sverige lika villkorall forskning. Som deltagare i forskningsprojekt påett

påverkansmöjligheter. Formellt dockandra länder och har måstesom samma
projektledarskapet ligga i EU-land.ett

telekomhandikappdagsläget kan forskningsprojekt inom haI svårt göraattett
prioritering inför medelstilldelning till olika projekt.sig gällande skall skenär

projektetsig industriellt litet område, och kanDet rör sett trotsett ansvars-om
handikapprojekt i ställetoch finansieringsprincipen komma betraktasatt ettsom

för teleindustriprojekt. EES-avtal eller EU-medlemskap svenskEtt görett att
telekom-handikappforskning får förutsättningar i andra länder,samma som
vilket möjligheter till samarbete gränserna.öppnar större över
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På detta område deltar Sverige i RACE, TIDE och i COST-samarbetet. Det
sistnämnda redan all-europeisktär samarbete.ettnu

2. påverkasHur möjligheterna utveckla tjänsterprodukter ochatt nya
speciellt lämpade för människor med funktionshinder

Marknaden för hjälpmedel inom vad kallas Rehabilitation Technology RT,som
varunder telekomhjälpmedel faller, i de europeiska länderna liten ochär splitt-
rad. Detta har inte gjort det möjligt i längre serier tillverka produkteratt som
utnyttjar den tekniska utvecklingen och har lågt pris.ett

Samtidigt älpmedelsförsörjningen högst olika i länderna. Sverige liggerutser
frammeväl med väl organiserat och sammanhålletett system.

TIDE Technology Initiative for Disabled and Elderly People skall staka ut
tillvägen enhetligare inre Singlemarknad Market RT-området. skallDeten

höja nivån både för industrin fler och bättre högteknologiska produkter och
höjer livskvaliteten och det socio-ekonomiskapå effekti-områdetsystem som

försörjningssystem. Om leder tillTIDE bra resultat, får det positivavare
återverkningar för funktionshindrade i alla EU- och EFTA-länder. Sverige har

betydande roll i TIDE och har mycket bidra med, de ekonomiskaatten men
förutsättningarna för det svenska deltagandet f inteär goda. Ett EES-avtaln
eller EU-medlemskap skulle förbättra möjligheterna.avsevärt

3. Hur kommer påutbudet marknaden telekommunikationsprodukterav
-tjänster påverkas,och funktionshindrades synvinkelatt sett ur

Den snabba tekniska utvecklingen och integrerad europeisk marknaden ger
förutsättningar för markant ökat utbud produkter och tjänster på tele-ett av
kommunikationsområdet. De rättsmedel förgrund styrning markna-ärsom av
den tjänstedirektivet 90388EECär och teleterminaldirektivet 91263EEC.
Det reglerar produkter, dock ingenting handikapptillgäng-sägersenare, som om
lighet hos teleutrustning. Danmarks handikapporganisationer gjorde fruktlösa
ansträngningar få med handikapptillgänglighet s.k. väsentligt krav.att ettsom
Man oroad framtidenär ochöver befarar det inte blir lönsamt för företa-attnu

tillverka telefoner med den höga kvalitet nödvändig förär mångaattgen som
människor med funktionshinder. Därmed riskerar behöva gå tillbaka tillatt
särlösningar. Se [6].

EES-avtalet och EU-medlemskap det omöjligt för Sverige föreskrivagör att
telefoner skall handikapptill gängli Svårigheter kan beträffandeuppståatt vara ga.

teleutrustning i den offentliga sektorn, eftersom goda telekommunikationsmöj-
ligheter ofta förutsättning förär de rättigheter och fullgöra deutövaatten -
skyldigheter har medborgare. emellertidDet möjligt förär upphand-man som-
lare telesystem avsedda för allmänheten i möjliga utsträckningstörstaattav
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handikapptillgänglighet.ställa krav på
fall inom ETSI. HärStandardisering, i dettaProduktutformning ocksåstyrs av

EFTA-länder. Vi kanandra EU- ochSverige redan på villkordeltar samma som
harmoniseringETSI förmandat, tillockså EFTA påverka de som gesgenom

europeiska standarder.av
och intei funktionshindrade upplever,Exempel problem dag,på somsom

kan åtgärdas regelverken:genom

huvudPigg svåratelefoner bananer eller Musse överär attutsom ser som-
förståndshandikap-telefoner, särskilt för synskadade,identifierataget som

äldrepade och många personer;
vanligskall kunna användaförutsättning för hörapparatbärareatt enenen-

för induktiv kopp-med magnetspole s.k.telefon, denna utrustadärär att
ålderspensionärer, beroendeling. hörapparatbärare ärMånga är som av

tele-trygghet. problem mångatelefonen för sin personliga Ett ärstort att
denna spole;foner saknar

enhetligförståndshandikappade och dementafor synskadade, ärmånga en-
åtgärd;för telefoner angelägenlayout knappsatsen en

störningspro-vållamobiltelefonsystemet GSM kommerdet att storanya-
obrukbarblir i dethörapparatanvändare. hörapparatblem för En närmaste

GSM-telefon.i närheten av en

lagstiftningenden amerikanskaintressant jämföra medkan härDet att somvara
telekommunikationer ochtillgång tillreglerar funktionshindradesbl.a. som

flera lagar, deni Sverige. bestårväckt intresse bl.a. Den meststort varavav
gällerDisabilities ADA. korthetAmericans with Act Iuppmärksammade är

följande:
texttelefonsamtal;förmedlinga telebolagen skall tillhandahålla av

closed caption.skall med s.k.TV-sänd information från myndigheterb textas
särskild utrustning;kalla fram meddold tittaren kanDet är textremsa enen som

anställdaarbetsplatser förskäliga anpassningarc arbetsgivare skall göra av
teleutrustning be-företagets såfunktionshinder. det ingårmed I att omanpassa

hövs.
flygplatser skalltelefoner, i hotellfoajéer, påd viktiga allmänna etc.,t.ex.

användas hörapparatbärare;kunna av
till alla federala myndigheter;talskadade skall kunna ringae hörsel- och

bruk.texttelefon för allmänhetensf flygplatser skall ha
införa lagstiftning medSverige skulleOm i överväga motsvaran-att enman

EES-avtalet vad punktinte i konflikt medde innebörd, torde den stå utom avser
till-produktutformning och därför knappast kanvissd ställer krav påsom

b medförclosed caption punkt TV-i offentlig upphandling. Omlämpas att
början bestäm-visst från tordekonstruerademåste sättettapparater envara

tekniskt handelshinder.caption innebäramelse closed ettom
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Internationaliseringen antalet leverantörer tele-telemarknaden gör attav av
tjänster kommer öka i Sverige. kundgruppen förDen intressantasteatt nya
leverantörer internationell teletrafik. Arbetsmiljölagendock företag medär

företagens sinareglerar skyldigheter som arbetsgivare strategier ochatt genom
upphandlingar sin telekommunikationsutrustning till de anställdasanpassa
förutsättningar, däribland eventuella funktionshinder nuvarande och komman--
de. hushållstelefonisektorn, funktionshindrades tele-Inom där det mesta av
kommunikationsanvändning återfinns, Telia inom överskådlig tidkommer att

hjälphelt dominerande. ankommer Telestyrelsen medDet attatt avvara
funktionshindrades behov itelelagen reglera Telias skyldigheter tillgodoseatt

vardagslivet.

särskiltpåverkas möjligheterna skaffa utrustning4. ärHur att som
funktionshindrade, texttelefoneranpassad för t.ex.

telekomhjälpmedel,framgår förvänta sig utbudSom kan ökatettovan man av
EU-medlemskap. UnderEES-avtalet ellerSverige kan delta av genomsom

hjälpmedel pris deöverskådlig tid kommer sådana betinga gör attatt ett som
för hjälpmedels-inte allmänna marknaden faller inomköps utan systemet

hellerförsörjning. inte påverkas EES-avtal och knappastDetta torde ett avav
sikt.EU-medlemskap långänannatett

föreslagit in-slutbetänkande SOU 1992:52Handikapputredningen har i sitt
Vissaskall finansieras teleoperatörerna.rättandet speciell telefond,av som aven

ñnansieringslösning konkurrens-kommer betraktassådan attatt somanser en
fonden företag ekonomiskthindrande. tankarna med nämligenEn är att geav

innebära fondanslutetvid produktutveckling. produkter frånstöd Det kan att ett
från företag. fall kanföretag blir billigare motsvarande produkt andra I såän

Regeringen i septembertolkas subventionerardet så vissa företag.att staten gav
förutsättningarna för fond för handi-1993 Statskontoret i uppdrag utredaatt en

1993har i novemberkappstöd telekommunikationsområdet. Statskontoretpå
avtalslösning mellanrekommendationerinkommit med där attman anser en

fondalternativ vid tillämpningenteleoperatörerna föredra framförär att ett av
fmansieringsprincipen.ochansvars-

påverkas telekommunikationerfunktionshindrades kostnader för5. Hur

funktionshinder, längre samtalstidVissa handikappgrupper får, grund sittpå av
vid jämförbart samtals-och därmed ökade samtalskostnader andraän personer

innehåll.
taltelefoni fast principenArtikel i förslag till EG-direktiv lägger11 ett omom

hinderArtikel 18 dock:kostnadsanpassning telefonitaxor. säger utan avav
villkor hjälp försärskildaartikel 11 får föreskrivande myndighet sätta upp som
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använd-funktionshindrade användare och med särskilda behov i deraspersoner
ning rösttelefoni.av

svenska telelagen § 18 för allmän telefonitjänst skallDen säger taxorattnya
§ 19 regeringen får föreskri-grunda sig tillståndshavarens kostnader,på men

får överstiga viss nivå. Telelagen alltså EG-an-sådana inte äratt taxorva en
Sverige självt full möjlighet till funk-passad i detta hänseende. har att attse

diskriminerastionshindrade inte i taxehänseende.

blir effekten Sverige EES-avtaletVad sägerom upp

direkti-EES-avtal Sverige obundet EG-rätten, grund bl.a.Utan ärär av vars
förDirektiven slag: minimidirektiv, kan golvtvå utgöraär sägassomven. av

maximidirektiv, tak.de nationella lagarna, och på Påsätt utgör om-som samma
minimidirektiv medlemsländerna ställa minst de kravråden med måste som

maximidirek-direktivet och kan ha krav. På områden medframgår strängareav
Sverigeinte kraven i direktivet. EES-avtal kan läggativ kan gå Utanutöverman

det innebär också frihet inte ha några kravgolv och tak hur helst. Men attsom
alls.

produktkvalitet.funktionshinder har i allmänhet höga kravMänniskor med på
politiska situationen i Sverige, funktionshindradeden aktuellaberor påDet om

för krav ellerfå genomslag sinakan

Litteraturreferenser

communications technologies inEG-kommissionen, Information andDG XIII:[l]
92-826-2409-9. Luxemburg 1991ISBNEurope.

Information Communication Technology.Sveriges Tekniska Attachéer: and[2] A
Community. skrivenof activities and trends within the European Rapportreview

finansdepartementet. 1992-03-27för svenska

förändring199293:200 telelag, lag radiokommunikation och[3] Prop. avom om
verksamhetsformTeleverkets

ipå konkurrensen Sverige. ISBN[4] Konkurrensverket: Effekter EES-avtaletav
91-38-12804-7. Stockholm 1992

[5] EG-praktika. Förlag, Stockholm 1991Vedin red: SNSBengt-Arne

[6] via 61991DATCH nr
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bildför tal,ISDN Integrated Services Digital telenät ärNetwork, avsettett som
teletjänster.och kanoch data brett utbudettsom ge av nya
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RACE Research and Development in Advanced Communications Technologies
for Europe, forskningsprogram inomett EG, syftar till fram denatt tasom
europeiska infrastruktur för telekommunikationer speciellt ISDN, som
skall kunna bära antal teletjänster.ett stort

GSM Global System for Mobile Communication, mobilt for telefoniett system
och data. Det samtalen hög kvalitet och samtalen kan inte avlyssnas.ger en
Det planeras införas successivt i Sverigeatt och andra länder.

NMT Nordisk Mobiltelefoni, telefonisystem täckerett större delen desom av
nordiska länderna. Det finns i två varianter, det täcker mycketvarav ena en

del Sverigestor är överbelastat i storstadsregionema.av men

TIDE Technology Initiative for Disabled and Elderly People, är EG-projektett
skall skapa enhetlig marknad för tekniska handikapphjälpmedelsom en

inom telekommunikations- och informationsteknologiomrádena.

COST Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research, europeisktett
forskningssamarbete. Det syftar till samordna befintliga och föreslagnaatt
forskningsprogram och hand problemta är och ärom som gemensamma
internationella till sin I COST deltar EU-natur. och EFTA-länder samt
ytterligare tiotal länder.ett

ETSI European Telecommunications Standards Institute, den organisation som
producerar europeiska standarder på telekommunikationsområdet, i syfte

göra den europeiska telekommunikationsmarknadenatt enhetlig.
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7:2Appendix

Teknikfrågor
FagerbergGunnarAv

Handikapphjälpmedel

kommersiella produkter,utsträckningi ärhandikapphjälpmedelEftersom stor
flödefrittfrämjaförEG-bestämmelserallmänna ettområdet att avberörs av
område.dettaför justspecialreglervissaDärtill kommeriprodukter Europa.

i dettaEES-avtalet klartheller ärutformadeinte ännu.dessa avseen-Alla är
heltmöjligainte alltidkonsekvensernaskäl attandraoch ärdessade. Av

överblicka.
politisktmålmedveten,genomfört25 årendeunderSverige har senaste en

utveckling harhjälpmedelsverksamheten. Dennauppbyggnadförankradbrett av
företagantalhar Sverigehjälpmedelsindustrin. dagIomfattat stortettminstinte

intedem har ännuprodukter. Mångaframståendeochkompetensmed hög av
länderandraisina produktermarknadsföraeller möjlighetanledningfunnit att

förbättring ävendet innebäraskulledet sker,utsträckning. Omi störrenågon en
tillmarknad lederSverige. Störrehandikapphjälpmedel ianvändareför av

ochutvecklingforskning ochpotential förpriser,serier, lägre störrelängre
möjlighetfårhandikappgrupper störreSmåhjälpmedel. attbättredärmed nya,

tillgodosedda.sina behovfå

utvecklingForskning och

och utveck-forsknings-EG sedan årdriverhjälpmedelsomrádet ettInom tre
ElderlyandDisabledforInitiativeTechnologyTIDEkallatlingsprogram

marknadskapasyftetallmänna ärPeople. Det attatt gemensamengenom
förmänniskorfunktionshindradeoch attför äldrelivssituationenförbättra

utnyttjatillbl.a.TIDESpeciellt syftari samhället.integreringen attunderlätta
ochi produktertelekommunikationerinformationsteknologin ochinomteknikny

funktionshinder.medförsystem personer
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Villkoren för delta i TIDE olika föratt är deltagare från EU-länder och
EFTA-länder. Samtliga aktiviteter sker i konsortier med deltagare från flera
länder. forsknings-I och utvecklingsprojekten får EG-deltagare medel till 50 %

sina kostnader, medan EFTA-deltagare inte kan erhållaav anslag från EG. I
s.k. horisontella aktiviteter utredningar, informationsaktiviteter etc. får alla
deltagare sina kostnader täckta till 100 %. Dessa dockutgör liten del, fören
närvarande 5 %, TIDE-programmet.av

TIDE planerat iär faser. denI första, pilotfasen,tre finansierades 21 forsk-
nings-och utvecklingsprojekt, sju med svenskt deltagande. Detta finan-varav
sierades NUTEK Närings- och teknikutvecklingsverketav på villkorsamma

EG, dvs. med 50 % kostnaderna. Följden blevsom Sverige stod förav att ca
12 % den totala budgeten i denna fas, faktumav uppmärksamma-ett som noga
des EG-kommissionens tjänstemän på positivtav sätt.ett

Av de 21 projekten blev tio utvalda för förlängning. Fyra projekten harav
svenska deltagare. Nu kunde dock NUTEK på grund medelsbrist endastav
finansiera dessa.tre av

Till TIDE:s pilotfas hör även HEART-utredningen, beskrivs närmaresom
nedan.

För TIDE:s andra fas, överbryggningsfasen, har EG fördubblat sitt anslag,
totalt 40 MECU ca 380 miljoner kronor 20 MECU för pilotfasen. Införmot
ansökningsomgången till denna fas, tidigare i år, meddelade dock NUTEK att
möjligheterna till finansiering mycket osäkra. Detta bidrog till för-var att ett
hållandevis betydligt lägre antal ansökningar med svenskt deltagande lämnades
in. I första omgång valde EG 21 projekt. Sju svenska deltagareen ut finns med
i fem projekt.

Handikappinstitutet bedömer det utomordentligt viktigt svenska intres-som att
industriella och andra, fårsenter, finansiella möjligheter deltaga i TIDE-att

projekten. Det föreligger unikt tillfälle tillvaraett vad byggtsatt tanu som upp
under lång tid i Sverige.

Från svensk sida har gjorts försök in TIDE-programmet i EES-avtaletatt ta
och därmed likställa deltagare från EFTA-länder med dem från EU. Det har
dock inte gått få enighet bland EFTA-ländernaatt för denna linje. Sverige har
då undersökt möjligheterna teckna avtalatt programsamarbete med EG,om
vilket dock har bedömts svårframkomligt eftersom EG:s rådsbeslutsom om
TIDE 93512EEC inte innehåller några formuleringar sådant samarbete.om

EF TA-l ändernas svårigheter inom TIDE illustrerades händelse vid hante-av en
ringen ansökningarna horisontella aktiviteter i överbryggningsfasen.av Påom
grund översättningsfel i den franskaett versionen EG:sav rådsbeslut sågav
kommissionen sig utesluta allatvungen frånatt EFTA-länder och ipartners
stället dem tillgöra underkonsulter till deltagare från EU-länder.

EG eftersträvar forskning och utvecklingatt skall ske i gemensamma pro-
Samarbetet organiseras i flerårigagram. För närvarande pågår detramprogram.
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periodenunderlöperutveckling,ochforskningförtredje somramprogrammet
TIDEkronor.miljarderca 54ECUmiljarderbudget 5,7påmed1990-94 en

fjärdei detingåkomma att rampro-utanför dettaligger avsesramprogram men
TIDE-ihuvudfasen,tredje fasen,blir den1995. Dettastartargrammet som

programmet.
SverigeMottill attanslutsSverigeinnebärEES-avtalet ramprogrammen.att

deltagaresvenskafårFoU-budgetEG:sBNP-baserad andelerlägger aven
EGfrånfinansieringfå samtEGfråndeltagarerättigheter attsomsamma

forsknings-utnyttjandeochutvärderingspridning,gällervad avrättigheter
styrkommittéer.ideltafår ocksåSverigeresultat. programmens

omfattandeåri mångahar pågåttoch ettpågårhjälpmedelsområdetUtanför
forskningsprogram.i mångainvolveratSverigemedEG-samarbete

1 lBil.samarbetsområdet,ekonomiskaEuropeiska170199192:propositionI
utvecklingsprogramochforsknings-EG:sdeltagande isvensktviktenbetonas av

påverkamöjligheterFoU-insatser, attsvenskautdelningskäl: bättrefleraav
informationskanaleri Europa,marknadsbasenförförsvarteknikutvecklingen,

forskare.ochföretagmellan
EG-samarbete kansatsning påriskenifrånbortseinte attSamtidigt bör enman

forlämpadeskäl inteolika ärprojektsvenskaangelägnamedföra som avatt
tillbaka.får ståsamarbeteeuropeiskt

forskning-utveckling-produktiontillstödsvensktnuvarande avbeträffarVad
produktionsstödHandikappinstitutetsbeträffandefrågorhjälpmedel, har rests

tillutvecklingfrånunderlättastödet stegetmed ärAvsikten atttill företag.
intestödetgjortsdockharBedömningen atthjälpmedel.tillverkning nyaav

återbetal-delsdet äreftersombestämmelserEES-avtaletsellerEG:sstrider mot
upphandlingarförECU000200tröskelvärdetunderfallerdelsningspliktigt,

enskilt fall.i varje
förviktigt,TIDE ärEG-programideltagandeSvensktKonsekvensanalys: som

brukarna.förochinstitutionerföretag, ytterstforskare,
iingåri demedmöjlighetSverige somfår programEES-avtal attMed vara

iinteingårTIDE ännuavgift.erläggande rarnpro-EG:s mot avramprogram,
det inteinnebärnärvarande, attförutformatEES-avtalet ärSomgrammet.

underlättas.TIDEtillträdet till
och andraTIDEinflytande iochtillträdefulltSverigefårEU-medlemSom

program.
fortsätterAntingenhänder.vadoklartdetEUeller ärEES-avtalUtan som

svenskmedprojektenskildabasisdeltagandedvs.ordning,nuvarande av
helt.viockså utestängsellerinflytandeingetochfinansiering
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Utredningar

TIDE-programmet har initierat EG-finansieratett utredningsarbete syftarsom
till förbättrat och förenklatett samarbete mellan Europas länder, för under-att
lätta bildandet marknad på hjälpmedelsområdet.av en gemensam Ytterst är
målet förbättra livssituationenatt för människor med funktionshinder och äldre.

Utredningen kallas HEART Horizontal European Activities in Rehabilitation
Technology och utförs konsortium 21ett deltagareav under ledningom av
svenska Handikappinstitutet, också kontraktspartnerär med EG-kommissio-som

I konsortiet ingår också från Sverigenen. Telia AB, Stiftelsen Handitek, Bor-
länge Centrum för utvärderingsamt medicinsk teknik vid Linköpings univer-av
sitet.

Utredningen skall beröra följande delområden:sex

Standardisering, provning, certifiering-
Industriellt samarbete-
Försörjningssystem-
Juridiska och makroekonomiska aspekter-
Utbildning-
Framtida teknikområden.-

Valet svensk huvudkontraktör kanav en erkännande frånett EGses som av
Sveriges kunskaper och framskjutna ställning inom hjälpmedelsområdet. Det ger

god möjlighet påverka utvecklingen ien att Europa och skapa kontakter.
Dock torde möjligheterna delta i eventuellaatt uppföljningsåtgärder vara

begränsade längeså Sverige utanförstår EU och inte deltagareär i TIDE-
T.ex. harprogrammet. tänkbart resultatett utredningsarbetetsom nämntsav

upprättandet europeiskt hjälpmedelsinstitutett medav samordningsuppgifter
liknande de Handikappinstitutet har. Om Sverigesom då medlemär EUav
torde det finnas förutsättningar för sådant förläggsatt ett hit.organ

Konsekvensanalys: Sverige har central ställning i det pågående utrednings-en
arbetet. Goda kontakter knyts mellan svenska deltagare, aktörer i andra länder
och EG-tjänstemän. Ett svenskt deltagande i genomförandet utredningensav
förslag är osäkert.mera

Effekten EES-avtalet är oklar längesåav samarbete inom hjälpmedelsområdet
och TIDE inte finns inskrivet i avtalet.

EU-medlemskap de bästa förutsättningarna för Sverigeger fortsätta påverkaatt
utvecklingen och utnyttja sina förutsättningar till för svenska brukare. Detgagn
kan innebära eventuella EG-organatt inom området förläggs till Sverige.

Utanför EES och EU torde möjligheterna bli små påverka, i formatt änannat
enstaka expertmedverkan.av
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produktkravStandardisering,

EG-direktiv.s.k.utarbetasprodukterpåkravfastställaFör gemensammaatt
teknis-harmoniseringförmetodfastställts avprinciperdeEnligt nyenomsom

tillverkningochkonstruktionförreglernastandarder måsteochföreskrifterka
de väsent-förbehövsbestämmelser, attsådanatillbegränsas somprodukterav

skallkravmed dessaöverensstämmelseFöruppfyllas.skall attkravenliga
deinomframvilkaeuropastandarder, tasanvändsverifierasochvisaskunna

de Norma-EuropéenComitéCENstandardiseringsorganisationernaeuropeiska
ochElectrotechniqueNormalisationdeEuropéenComitéCENELEClisation,

behandlarETSIInstitute.StandardizationTelecommunicationEuropeanETSI
alltCENochprodukterelektriskaCENELECtelekommunikationsområdet,

Övrigt.
omfattar:direktiv. Definnsområdetmedicin-tekniska tredetInom

90385EECimplantationförproduktermedicintekniskaAktiva
9342EECprodukterMedicintekniska2.

kroppsvätskeprover ännuförutrustningprodukterdiagnostiskavitroIn -
antaget

implan-ochpacemakersprodukterbl.a.omfattarimplantatdirektivet somAktiva
handikapphjälp-räknasbrukariblandSverigeivilka somstimulatorer,terbara

EES-avtalet.idirektiv ingårmedel. Detta
fallerfunktionshindermedförhjälpmedeltekniskaflestaallra personerdeMen

gånghjälpmedel ärochhörapparaterRullstolar,direktivet.andradetunder
EES-avtalet.inärvarande inteföringårdirektivDettaexempel nämnts.som

vilketavtalet,idirektivetinföraikraftträdandeavtaletsefterdockAvsikten är att
1994.februariiskeberäknas

iEG-kommissionenutfärdardirektiveniingårproduktgrupperFör som
ETSICENELEC ellerCEN,mandat tills.k.uppdragEFTAmedsamarbete

visafördetaljbestämmelser attmedeuropastandarderutfärdaochutarbetaatt
sedanmåstedirektiven. Dessaisäkerhetskravenuppfyllaskallprodukternahur

motstridigAllstandarder. stan-nationellainfördamånaderinom somvarasex
skall utgå.dard

tekniskaCEN:shosoftastuppdragethandikapphjälpmedel hamnarfalletI
Börjeharkommittédennadisabled. ItheforaidsTechnical293TCkommitté

sekretari-sköterinstitutetochordförandeskapetHandikappinstitutet,Lundberg,
atsfunktionen.

till dennaanslutningfullför processgjortsförberedelserdel harsvenskFör
kraftiträdde1993:584produktermedicintekniska somden Lag omgenom

i1993-07-01.
standardise-ifunktionshindrade konsumenterfrånkravbeaktaBehovet attav

HEART-alltmer.uppmärksammatsallmänheten harförprodukterring av
därproduktområdenförslag pålämnauppdragiharovan attseutredningen
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sådana faktorer bör imed standardiseringsarbetet.tas forskningsprogrammetI
TIDE:s långsiktiga planer strävan alltmeräratt påverka ochanges att samarbeta

industriermed tillverkar produkter för allmänheten försom dem till-göraatt
gängliga och användbara för funktionshinder.medpersoner

Konsekvensanalys: Sverige har redan nära anslutning till det europeiskaen
standardiseringsarbetet och spelar där ledande roll. Det viktigtär dettaen att
fortsätter så vi kan ha inflytandeatt över produktkraven. Detta påverkas av
avtal eller medlemskap.

Med EES-avtal och åtföljande inkluderande medicintekniska direktivetav
kommer Sverige helt följa EG:s regleratt och för godkännandesystem av
produkter.

Vid EU-medlemskap situationenär densamma, möjligen med möjlig-större
heter påverka framtidaatt produktdirektiv.

Utanför EES och EU blir situationen oklar. Sverige har då ingen formellmera
skyldighet följa reglerna. Detatt torde dock finnas tillsträvan anpassning tillen
övriga Europa. Skälen är svårigheterna driva heltatt ett eget system samt
önskan underlätta svenska företagsatt inträde på den marknaden.gemensamma

Provning, produktkontroll

EES-avtalet innebär EFTA-länderna måsteatt sina regler provninganpassa om
och kontroll produkter till den ordning tillämpasav inom EG. Avtaletsom
medför också svenska provningar ochatt certifieringar godtas inom hela EES-
området.

För svensk del regleras detta i Lag teknisk kontroll 1992: 1l 19.om
För produkt falleratt under produktdirektiven enligtett densom metodennya

skall få släppas på marknaden, krävsut den försetts medatt s.k. CE-märke.
Detta märke, klistras varje produkt tillverkaren,som produktenav attanger
uppfyller de europeiska produktkraven desåsom i direktiven och därmedangetts
åtföljande standarder. Provning oberoende institution blir frivillig för deav en
flesta handikapphjälpmedel. Man kan dock sigvänta många företag väljeratt att
genomföra sådan provning. Den skall då ske hos ackrediterade provningsorgan.
I dag finns i Europa inom hjälpmedelsområdet endast sådant Detett ärorgan.
Handikappinstitutet för området produkter för stomi och inkontinens. Inom kort
torde fler ackrediteringar äga i andra länder och i Sverige.rum,

Handikapphjälpmedel kommer delas i fyra klasseratt med hänsyn tillupp
säkerhet och risker. Kraven förfarandetpå för visa produkternaatt överens-att
stämmer med direktivet blir olika.

För övervakning direktiv och bestämmelseratt följs,av s.k.ansvarar en
competent body behörig myndighet, i Sverige socialstyrelsen. Dit skall
tillverkaren också anmäla alla olyckshändelser med sina produkter.

Systemet bygger alltså på förtroende förett tillverkaren, stickprov och andra
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följs.bestämmelsernasanktionerkraftigakontroller omsamt
anslutninginnebärEES-avtalochEU-medlemskapBåde enKonsekvensanalys:

konsekvensernaoprövadeochannorlunda ännu attsåärregler. DessaEG:still
överblicka.sväraär att

ändamålsen-säkerhet,kravandra än t.ex.bl.a.väckts rörfarhågorDe som
standarder ärdirektiv ochiinteingårkrav menSådanadesign,lighet, num.m.

egenskaper,sådanafår vägablir köparnaDetanvändarna.förviktiga som
finns.informationadekvatförutsatt att

produkternainformationkonsumentupplysning utan omnågonCE-märket är
sätt.måste annatges

svensktmedÖkarreglerochdirektivkommandepåverkaMöjligheterna att
EU-medlemskap.

reglerEG:stillanpassningvissÄven troligenkommerEES och EUutanför en
ske.att

Upphandling
huvudsakioffentligaSverigeiupphandlasHandikapphjälpmedel organ,av

offent-allkraft kommeriträderEES-avtaletdagDenkommuner.ochlandsting
upphand-offentlig15281992:lagenreglerasSverigeiupphandling omattlig av
offentligregelverk fördetmedidentiskaprincipibestämmelser ärling. Lagens

EU.inommedlemsländernaförgällerupphandling som
tillämpninganbudsinfordran,publiceringför bl.a.reglerinnehåller avLagen

prövninganbud,förformerstandarder, avochspecifikationereuropeiskaav
förhandlings-tillmöjlighetfallspecifikai vissaEndasttidsfrister.anbud och ges

Detupphandlingsformen.förekommandei dagdenupphandling, är mestsom
slutligadenanbudsgivareolikamedförhandlarupphandlaren ominnebär att

leveransvillkor.ochpriserutformningen av
förde-ekonomisktellerpris mestlägstaantingenskallanbudprövningVid av

ingå,produkternafunktion hoskanbegreppetväljas. detIanbudlaktiga senare
klartdockmåstehandikapphjälpmedel. Detta angesförviktigtkanvilket vara

upphandlingen.annonseringenvid av
offentlig1992:1528lagenföreslåsl99394z78 upp-att ompropositionenI

tröskelvärdendeunderupphandling somreglermedkompletterashandling om
ireglerasupphandling ettoffentligall attkommerDärigenomi lagen.anges

regelverk.
centralasamhälletsupphandlingsbolag ärSjukvårdshuvudmännensABSUB

samordning kom-handikapphjälpmedel. Dennainköpssamordningför avorgan
reglerna.till demåsteSverigei nyabibehållas anpassaskunna menattmer

hällafårleverantörernamedförhandla utankunnainteSUBDock kommer att
avlämnas.anbudtill desig som

harEES-avtaletmedi ochkraftiträderlagMed denKonsekvensanalys: som
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Sverige sig till EG:s bestämmelser för upphandling. skillnadNågonanpassat
mellan avtal och medlemskap föreligger knappast.

förväntade utvecklingen framöver, effekterDen ökad konkurrens medär en
i form ökat utbud, kostnader och priser stimulans förpressadeett samtav
produktutveckling. Ett hårdare konkurrenstryck kan den svenskauppstå på
hjälpmedelsmarknaden tillverkare försöker få sinautländska produkter pånär
den marknadensvenska kan betecknas referensmarknad.någotsom som av en
Säkerhets- och funktionskrav får då betydelse.stor

Marknaden i Sverige och Europa

Konsekvenserna de olika anslutningsformerna för marknadsutbudet i Sverigeav
handikapphjälpmedel överblicka. friare flödet produkterär svåra Detattav av

Åkommer troligen innebära ökad inströmning från andra länder. andraatt en
sidan torde, med tanke den svenska marknadens storlek, redan i dag flestapå de
produkter inom väsentliga områden kända och marknadsförda i Sverige.vara

Vad gäller produkternas kvalitet finns risk tekniskt och funktionelltatten
hjälpmedel kommer den marknaden.sämre svenska Några andra generellaut

krav de innehålls iän produktdirektiven och därmed sammanhängandesom
standarder och vilka enbart säkerhetsaspekter, kan inte ställas Däremotrör upp.
kan i varje upphandling funktionella aspekter beaktas. blir alltsåDetäven
kompetensen hos varje upphandlare kvaliteten hos de hjälpmedelavgörsom som
används inom försörjningsverksamheten i dag.som-

Det ingen skillnad produkter tillverkats inom ochgörs på EES-ländernasom
sådana tillverkats i tredje land. Alla produkter uppfylla ikravenmåstesom
direktivet och CE-märkta med undantag specialanpassade produkter.var av
Tillverkaren har sker. Med tillverkare jämställs importör och-såansvaret att
eller agent.

hjälpmedelsföretagenFör kan förändringarna i och med EES-avtalet innebära
tillämpa de administrativsvårigheter reglerna. Systemet lägger ökadatt nya en

kompetensmässigoch börda tillverkare och leverantörer. hjälpme-Inom
delsområdet finns många företag kan speciellt känsliga i dettasmå som vara

finns inomavseende. Det redan det medicintekniska området exempel företagpå
förlorat marknadsandelar i brist förutseendeEuropa på grund på ochsom av

kännedom förutsättningarna.deom nya
EG:s för handikappfrågor HELIOS har utvecklat databasprogram en om

hjälpmedel, Handynet. omfattarDen i dag produkter tillverkas i EU-länder-som
SverigeSå länge utanför HELIOS-samarbetet fårstår alltså marknaden i EUna.

inte kännedom svenska produkter via Handynet, sprids alltmer. Inteom som nu
heller svenska intressenterhar tillgång till Handynet.

Vad beträffar tullavgifter för handikapphjälpmedel föreligger redan frihan-ett
delsavtal mellan EFTA och EG tullfrihet för industrivaror med iom ursprung

8 l3-lll2



människor med funktionshinder226 påverkas villkoren förHur

inträffar EES-avtal eller EU-medlemskap.dessa länder. förändring medIngen
tariffenförblir de Till exempelTullar utomstående länder också ärmot samma.

för 2,2 %.för rullstolar 3,8 % och hörapparater

Brukarinflytande

tradition och erfarenhet medverkanländer i Europa har inteMånga samma av
nordiskafrån funktionshindrade brukare Sverige och deoch inflytande som

HandikappinstitutetHEART-uredningen se ovan harländerna. I arbetet med
EG-kommissionen för sinstarkt stöd från tjänstemän idock känt strävan attett

frågor. Brukarinflytande har valtsbeakta dessa ett gemensamt temasom som
iakttasuppmärksammas i utredningens alla delstudier. I flera länder kanskall

samarbetet medvillighet öka kontakterna ochväxande medvetande och attett en
olika hjälpmedelssammanhang.brukarna i -

förutsätt-EU-medlemskap påverkarKonsekvensanalys: Varken EES -avtal eller
aktiviteter. de europeiskaningarna för brukarinflytande i nationella l samman-

förändringi Sverige,inte brukarinflytandet lika utvecklathangen är som men en
pågår.

Sammanfattning

rutiner förinnebär EES-avtalet ändrade regler ochhjälpmedelsområdetFör en
överblickaverksamheter. Konsekvenserna dessa svåra ärrad är att men enav

europeiska marknaden.förutsättning för tillgången till den
hjälpmedelsföretag breddamöjligheter för svenskaAvtalet innebär större att

åtföljande priserförutsättningar för längre serier och lägresin marknad. Det ger
svenskaDärmed ocksåstimulans för produktutveckling.och ökad gagnas

hjälpmedelsanvändare.
inflytande beslut ochi huvudsak ökatEU-medlemskap därutöver överger

forsknings- utvecklings-möjlighet till deltagande i ochprioriteringar störresamt
förutsättningar spelasin utgångspunkt har Sverige godaaktiviteter. Med att en

iframträdande roll inom hjälpmedelsområdet Europa.
oklar. Sverige har redan gåttUtanför EES och blir situationen mycketEU

europaregler.i förberedelser för anslutning till rad Någonmycket långt en
fortsatt smidig handelanslutning förform för dåmåste upprättas att enannan

i olika EG-pro-Sveriges möjligheter deltamed produkter skall kunna ske. att
blir högst osäkra.gram
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8 Social välfärd och
jämställdhet i europeisktett

perspektiv bedömningar-

Återblickar framtidsperspektivger

framåt i tidenAtt det kort eller lång sikt och sigpâäroavsett trose om- -
förutsäga i framtidenkunna vad kommer ske förenat med svårig-är storasom

heter. vi lever i föränderlig värld illustrerasAtt mycket vad hänten av som
under de fem åren.senaste

hade för fem sedan sig EG skulle villigtVem så år väntatsent attsom vara
förhandla fram avtal med EFTA-länderna omfattar praktisktatt ett tagetsom

hela EG:s förefallerinre marknad I dag det naturlig utvecklingvara en av
samarbetet i förslaget presenterades i januari 1989 betraktadesEuropa närmen
det sensation. Fanns det någon för fem sedan hade kunnatårsom en som ens
gissa Warszawapakten skulle upplösas och det bara skulle finnasatt att nu en
supermakt kvar i världen Eller EFTA-länder föralla med undantag Islandatt
och Liechtenstein skulle ha lämnat medlemsansökan till EGen

detFanns huvud kunde föreställa sig Europakartanöver någontaget attsom
förändrasskulle mycket Tyskland skulle återförenas ochså Europaatt att-

under endast tid skulle tjugotal stater 1970-taletårs På vändeett ettpar nya
sig Grekland, Portugal och Spanien till EG för sin demokra-att trygga nyvunna
ti. kundeVem EU 1990-talet skulle roll depåatt gentemotana samma nya

Östeuropademokratierna i Central- och flesta händelserDe års storaav senare
har varit oförutsedda.

Även i Sverige har mycket hänt kunde för sedanså årsent tresomvem-
föreställa sig landet skulle framtvingad devalvering sedangenomgåatt en
marginalräntan varit i historiska 500 %, arbetslösheten kort tidpåattuppe
skulle stiga till 10 % statsskuldeneller enbart på under årnära räntornaatt
1993 skulle sig 100 miljardernärma kronor.
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påverkas därmed starktintegrerad ochekonomi internationelltSveriges är av
deneftersom 75 %beroendeSverige särskilt Västeuropaomvärlden. är ca avav

ekonomiskaLandetsinom EGEFTA-staterna.utrikeshandeln bedrivstotala
påverkasinom EG. Sverigehänder med ochframtid avhängig vadär somav

med-medlemmar i och devilka länder blir EUi hög gradbl.a. nyasomav
exempelvisför Sveriges del blirambitioner. Situationenlemmarnas annan omen

utanförländer väljer ståblir medlemmar dessa tvåFinland och Norge än attom
gemenskapen.

Sydostasienutvecklas handeln medi världen i övrigt HurOch vad händer
kommerSovjet Vilka dehända i det fornaVad kommer attstaternaatt nyaav

associationsavtal med EUelleransöka medlemskapom
dagenssig samhälle därfortsättningen förväntari Sverige iOm även ettman

ersättningmedkan sjukdet tänkt,fungerarATP-system att man varasom var
situationSverige infördagpenning från första dagen stårarbetslös medeller en

förväntningarnödvändig.i ekonomin Ju högretillväxtdär hög ärextremten
ekonomi.viktigare godframtida välfärden destoställs den ärpå ensom

utvecklingförstärker den ärmotverkar ellerMycket kan hända somsom
Är Sverigesintegrationen. det såledeseuropeiskaförknippad med den oavsett-

sigmed säkerhet uttalasikt möjligtkort eller medellångval på att omens-
Sverige Nej,jämställdhet i någrasociala välfärden ochkonsekvenserna för den

låter sig inte Prognosernabedömningar kan inte ochsäkra eller göras.gessvar
käntutveckling och vadSveriges ekonomiska ärantagandenbygger på somom

osäkerhet.måttEG. De ett stort avrymmerom

år sig till EG:s reglerfleraSverige har sedan anpassat

vi inteframtidamed och i det EUvad händer ävenSverige påverkas omav som
mark-Exempel den inrevarit under lång tid.och har det ärblir medlem så

År markna-förslag den inreEG-kommissionensbetydelse. 1985 komnadens om
förverk-skulledet åtgärdsprograms.k. vitbokenden och den somsom angav

frihandelsavtalmedförde detmarknaden. Detliga den att somgemensamma
risker för denotillräckligt innebarEG blev ochSverige hade ingått med stora

bakgrunden riksdagen årexportmöjligheter. denindustrins Detsvenska motvar
möjligt.med EGsamarbetefattade beslut så1988 näraett somom

särskilda utredarekommittéer ochregeringeni juni 1988 beslutadeRedan att
utredningarStatligai sin utredningsverksamhet.EG-aspekterskulle beakta

till följande.enligt direktivenuppmanades
vilkenutredningar undersökaskulle sådanadet första allaFör gemensam

förslagi sinaämnesområdet. Utredarna skulleinomordning gällde EG påsom
utredningarallaharmonisering. det skullemöjligheterna För andratillvara tillta

utred-OmEG:ssig till motsvarande regler.redovisa hur förslagen förhöll en
redovisas.regler skulle skälen dettaskiljde förnings förslag sig från dessa
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statsfinansiella samhällsekonomiskaSlutligen skulle och övriga effekter av en
anpassning från redovisas.avvikelse EG:s regelverkresp.

halvt innan EG-kommissionens ordförande Delors inbjödEtt år Jacques
EFTA-länderna till det kom resultera i EES-avtalet, fattadesamarbete attsom
således den svenska regeringen beslut eventuella EG-aspekter skulleattom
beaktas i statlig utredningsverksamhet Dir 1988:43.all

anpassning regler till EG:s bestämmelser påbörjades redanEn svenskaav
innan EES-avtalet aktuellt och innan Sverige hade ansökt medlemskapvar om
i EG. Exempel avvecklingen valutaregleringen, den läkemedelslag-är av nya
stiftningen och den konkurrenslagen.nya

Även tagits till Sverige förväntas sigandra områden har hänsyn närmaatt
EG. Juristutbildningen och i studierna ingår EG-rätt ihar ändrats större om-
fattning tidigare.än

Värderingar mentalitetoch

och till ställs frågan det formella förhållandet till kommerAv EU på-attom
traditioner värderingar och därmed hur denverka vår kultur, och påvåra synen

sociala välfärden och handikappomsorgen skall organiseras och kvinnorspå
ställning i arbetsliv, samhälle och familj.och mäns

i SverigeVärderingar och mentalitet kan komma förändras knappastatt men
formella förhållande till strukturella förändringarberoende Sveriges EU. Depå

i samhället kan medföra den svenska befolkningen kommerpågår väntas attsom
bli mindre homogen tidigare. Ett EES-avtal eller medlemskap i EUänatt

Sverige förändrar inte det i grundenpåverkar vissa förhållanden i men som
kännetecknar det samhället.svenska

internationellt mellanKulturell påverkan sker ändå samarbete t.ex.genom
personal i transnationella företag, forskar-, student- och ungdomsutby-genom

turism Det inte troligt EES-avtalet eller svenskt EU-ärten, att ettgenom osv.
imedlemskap skulle avgörande värderingar och utvecklasför hur synsättvara

Sverige. svenska kulturen värderingarna tycks påverkasDen och snarare av
i frågor-USA. påverkan utifrån skall vinna spridning land krävsFör ett attatt

får genomslag i dvs. till sig det ligger i linjelandet, människoratt tarna som
värderingarna, i från sig det intemed de samtidigt de stöteregna somsom

med dessa.stämmer överens

Våra viktigaste bedömningar

Huvudregeln vad gäller framtida i frågor social välfärd ochbeslut rörsom
jämställdhet fattas nationell nivå.mellan kvinnor de på Avgöran-och män är att
de för social välfärd för landets ekonomi.och jämställdhet är
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frågeställningar,tidigare från tvåbedömningar utgårVåra nämntssom

kvinnor ochvälfärden och jämställdhet mellanpåverkas den sociala1 Hur
övrigtEG:s regler och samarbetet imän av

förutsättningarnaekonomiska2 påverkas deHur

påverkas välfärden jämställdhetsociala ochHur den
iEG:s samarbetetkvinnor regler ochochmellan män av

övrigt

Sverige i samtliga alter-bedömningar konstaterarSom bakgrund till våra att
Sverige utanför EES och EUEU-medlemskap eller stårnativ EES-avtal, att-
jämställdhetspolitiken. endavälfärds- och Denbeslutar inriktningen avom-

understiger EG:sSverige inte kan införa bestämmelserbegränsningen är att som
i ILOde svenska åtagandenaBegränsningar finns redanminiminivåer. genom

och sanktions-EG har starkare kontroll-Europarådet. Skillnadenoch är att
möjligheter.

utformattraditioner och värderingarsin historia, sinaOlika länder har utifrån
be-harmoniseringinga vårvälfárdspolitik. EG ställer kravsin menegen

internationa-pågåendeinom gemenskapen och dendömning samarbetetär att
varandra.liknasikt allt kommerleder till ländernaliseringen på attatt mer

alternativ.i samtligautveckling kan förutsesDenna tre
EES-avtalet innebäromfattasför medborgare i länderFri rörlighet attavsom

landetstill social trygghetSverige harde har arbete i rätt egnasomsammasom
tillmigrationenkommer påverkabedömning dettainvånare. Vår är attatt

högutbildade svenskai första handliten utsträckning ochSverige endast i att
rörligheten.utnyttja den friakan kommamedborgare att

sig ibosättapensionärer kommerbedömning fler svenskavårDet är attatt
Sverige.pensionärer iutlandet utländskaän

lönespridning. Mottroligen till ökadvidgas lederAtt arbetsmarknaden en
detfortlöpandeinternationalisering pågårdenbakgrund anser sanno-somav

alternativ.samtligalönespridningen ökar ilikt treatt
medlemskap möjlighetererbjuderfunktionshindermedFör attettpersoner

i huvudsak nationell.Handikappolitikolika handlingsprogram. ärdeltaga i EG:s
människor med funk-villkoren fördirektiv påverkarfinns emellertidDet som

produktsäkerhet.gällertionshinder, sådanat.ex. som
samarbetetvi Sverige påverkasbilaga 4 bedömerfolkhälsoområdetPå att av

gällerutnyttjas vadbättre kaneftersom de totalai gemenskapen resurserna
alternativen kande andravid medlemskap. Iförebyggande insatser. Det gäller

utsträckning.iinte påverkaSverige delta i samarbetet sammamen
narko-försvinner riskerargränskontrollernainnebärmedlemskapEtt näratt

interdepar-deni bedömningarnaöka. Vi instämmer görstikaintlödet att som av
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tementala arbetsgrupp har haft till uppgift utreda frågor rörande gräns-attsom
kontroller gränsformaliteteroch i perspektivet svenskt medlemskap i EU.ettav
Enligt denna finns kort siktpå risk för inflöde.ökat På längre sikt, detnär
internationella samarbetet mellan tull polisoch har utvecklats ytterligare, bör
förutsättningarna bekämpa narkotikainflödet förbättras.avsevärtatt

Sverige har redan sig till EG:s krav läkemedelsområdetpå bilaga 5.anpassat
För konsumenterna kommer inga förändringar märkas. förändring-större Deatt

kommer inträffa framöver inte avhängiga Sverige bliräratt attar som av
medlem i EU kommer inträffa följd den ökade internationali-utan att som en av
seringen medlemskap. Däremot de vikt för denär svenskaoavsett storav
läkemedelsindustrin foroch Sverige möjligheten påverka den framtidaatt att
utformningen regelverket kring godkännande och kontroll läkeme-av m.m. av
del.

Artikel 119 i Romfördraget lika lön for kvinnor och för lika arbetemänom
kommer enligt bedömningvår spela roll också i framtiden föratt stor atten
förbättra förutsättningarna for jämställdhet mellan kvinnor och ibådemän
Sverige och i EU-länderna. Artikeln ligger till grund för utveckling EG:sen av
jämställdhetsarbete omfattar också andra förhållanden i arbetslivetsom numera

lön. Vid sidanän artikeln kommer domstolens utslag betydelse.att storav
Villkoren för kvinnor och arbetsliveti påverkas självklartmän olika beroende

hur strukturomvandlingenpå sker. Att tjänste- och servicesektorerna ökar gyn-
kvinnorna. krävs fortlöpandeDet uppföljning hur strukturomvandlingennar av

slår kvinnors och arbeten. Viss beredskap behövs för säkerställamänsmot att
speciella utbildnings- och utvecklingsprogram för kvinnor.

påverkasHur de ekonomiska förutsättningarna

Som bakgrund till våra ställningstaganden vill vi framhålla följande.en
investeringsklimatetDet svenska avgörande betydelse för ekonominsär av

fortsatta utveckling. Lagstiftning, Skatteregler, utbildningssystem och infra-
struktur liksom de politiskt bestämda villkoren för de ekonomiska förbindelserna
med omvärlden påverkar detta klimat. villkorDessa måste präglas så storav
stabilitet möjligt.som

Stabiliteten hänger ihop med företagens förväntningar utifrån Sveriges för-
hållande till gemenskapen. EES-avtalet företagen tillträde till den inreger
marknaden. Avtalet kan viss stabilitet, ensidigt uppsägnings-väntas ärge men
bart med års varsel. EES-avtalets framtid dessutom beroendeärett av om
övriga länder inom EES i dag har ansökt medlemskap blirockså med-som om
lemmar. Skulle det bli fallet så minskar EES-avtalet i betydelse för svensk del.

Ett EU-medlemskap kan således öka investeringarna i Sverige i förhållan-anta
de till EES-avtalet. Därmed skulle också tillväxttakten i ekonomin öka i motsva-
rande mån.
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omedelbarEES-avtaleti jämförelse medEU-medlemskap innebärEtt stats-en
tillSverige skall betala EU.nettobidragform detfmansiell belastning i somav

förutsättningarnabästaalternativ demedlemskap detSamtidigt är ett gersom
investeringar.för tillväxtfrämjande

indirekta skat-vad gäller deformella kravmedlemskap i ställer vissaEUEtt
mervärdeskatten,handlar delsskatteintäkterna. Detvilket kan påverkaterna, om

EG eller EMUmineraloljor. Varkenalkohol ochpunktskatter tobak,dels påom
sänker skattetrycket.höjer ellerland behåller,hindrar däremot att ett

konkurrensenhelstvilket skattetryckTekniskt kan Sverige hasett mensom
iSverigeför hur högt skattetryckländerna kommermellan sätta gränseratt

Sverigeskattetrycketblir sänka störstkan ha. Sannoliktrealiteten att ompressen
samarbete.utanför gemenskapensstår

och denstrukturomvandlingen fortsätterbedömning den pågåendeVår är attatt
och medlemskap.EES-avtaletpåskyndaskan någotväntas av

budgetunder-ländereuropeiskai jämförelse med andraSverige har ett stort
idag återställaAmbitionen finnsstatsskuld.snabbt ökandeskott och attsomen

bedömningenligt vårkommer under årenbalansen i budget närmaste attstatens
välfärdför socialförutsättningarnaekonomiskalångt roll för despela störreen

EG-samarbetet ställer.de kravän
beträffandeoch antagandeni beräkningardet finns osäkerhetVi konstaterar att

utvecklingen i EU-länderna. Vårekonomin ochsvenskautvecklingen i den
ekonomiska förutsätt-medlemskap de bästaemellertidbedömning är ettatt ger

ochmellan kvinnoroch för jämställdhet män.ningarna för social välfärd

Avslutning

ständig utveckling.undereuropeiska gemenskapeninom den ärSamarbetet
Sverige ochförhållanden itidpunkt mellanvid vissJämförelser görssom en

EES-avtalet påverkarinaktuella. Meddärför snabbt bliförhållanden i EG kan
fulltmedlemskap kanendastSverige utvecklingen inom EG något ett gemen

områden inomframför allt tvåutvecklingen. Påbesluten ochinflytande över
EG aktivförväntningar inom påställsutredningsuppdragför vårt storaramen

arbetetkvinnor ochmellangäller jämställdhet mänsvensk medverkan. Det samt
funktionshinder.för människor medförbättra villkorenmed att

bedöm-tillvi haft tillgång vårdet underlag har ärUtifrån sammantagnasom
ekonomiska tillväxten. DetSverige den bästaning medlemskapett geratt ger

kvinnor ochför jämställdhet mellan män.social välfärd ochförutsättningar för
delentillvälfärd och jämställdhetsocial är störstapåverkan frågorEG:s på om

alternativ.samtligasig gällande iindirekt och gör tre
inflytandemöjligheten fåvi imedlemskapfördelen medDen största attett ser

påverka, med-möjlighetervissaSverigebesluten. EES-avtaletöver attger
inflytande besluten.lemskapet överger
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Reservation Lena Gonäs och Margaretaav

Persson

Vi delar inte utredningens bedömning de konsekvenser viduppstår ettav som
svenskt medlemskap i EGEU. Medlemskapet kommer medföra betydandeatt
nettokostnader för svensk Samhällsekonomi på kort och medellång sikt med

påfrestningar följd den socialapå välfärden och jämställdheten.stora som
Effekterna lång siktpå i form kostnader och intäkter finns det inga möjlig-av
heter på tillförlitligt uppskatta. En orsaksätt naturligtvisär EU:satt ett att
utveckling oklar. Den kan ekonomiskär gå och union medmonetärmot en en
enda valuta och där målet stabila priser överordnas alla andra mål. Den kan
också federalgå statsbildning där EU-kommissionens ordföran-mot en ren som
de Delors uttryckt det, 80 % alla viktiga sociala och ekonomiska beslutav
kommer i Bryssel. det scenariotI begränsas givetvis för natio-att tas utrymmet
nell politik.

Reservationen behandlar områden.två
Utredningens underskattning medlemskapets nettokostnader.av

2. Konsekvenser för den social välfärden och jämställdheten.

Underskattning medlemskapets nettokostnaderav

Vi koncentrerar framställningvår till skillnaderna mellan EES-avtalet och
EGEU-medlemskap.

Utredningens bedömning ekonomiskadeär kostnader viduppståratt ettsom
medlemskap i EGEU, i förhållande till EES-avtalet, intäkterökadeuppvägs av
från de ytterligare direktinvesteringar kan tänkas vid medlem-uppståsom ett
skap. Eventuella anpassningsbehov inom den offentliga sektorn skeförutsättes

skatteförändringar, avgiftshöjningar eller minskad service minskadeochgenom
förmåner. Dessa beslut betraktas utredningen nationella avvägningarav som
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medlemskapet.orsakadeoch såledesskeändå måste avsom
offentligainom dennedskärningarnapågåenderedan deVi att numenar

omvandling ytterligaredennadriva påpåfrestande. Attmycketsektorn är
Medlemsav-ochvårdbehöverförprobleminnebär stora omsorg.grupper som

bud-ökandetill snabbtlederomedelbart, vilketskall betalastill EUgifterna
intäkter kommaeventuellakanårgetunderskottnedskärningar. Först någraom

pådrivandefungeradärigenomMedlemskapet kommerregistreras. att som enatt
könsvisaochklass-och öka deoffentliga sektornskära ned denförfaktor att

i samhället.skillnader
Sverigesalltframför tvåpåsina slutsatserUtredningen baserar rapporter,

ochEES-avtaletkonsekvenserkonkurrenseuropeisksektor iojfentliga av-
ochEGVal,Sverigesutredningen och6 tillbilagaEGEU,medlemskap i

Studienutredningen.samhällsekonomiskatill denbilaga 7direktinvesteringarna,
resultat fråndelaravgörande påtill rapportenbaserasoffentliga sektorndenav

direktinvesteringarna.om
direktinvesteringarna ärsynnerhet denoch istudiers resultattvåDessa om

allvarligtmycketDettautredningens slutsatser. ärförcentraladärför helt
orealistiska förutsätt-och byggerosäkrai fråga såstudierna äreftersom

ningar.
kanövervägandenaekonomiskagäller dedetbedömningaravvikande närVåra

punkter:i följandesammanfattas
strukturellasäkraomedelbara ochdenunderskattarUtredningen grovt

medlemsavgiften påbytesbalansenochstatsfinansernabelastningen på som
Alla demedför.% BNP,drygt 1ellerår,miljarder kronoromkring 20 avper

föranvisasnedskärningarochavgiftshöjningarskatteförändringar,möjliga som
förintecknaderedaneller börmedlemsavgifterna attärfinansieringen varaav

statsbudgeten.inuvarande underskottetminska det
ytterligareförstärksmedlemskapvidbelastningenstatsfmansiellaDen ett

effek-blikanmiljarder kronor3020 ochmellanintäktsminskningar på somav
med-vidpunktskatterochanpassningennödvändiga ettden momster avav

lemskap.
uppkommerunderskattade,kostnaderdekommer ärDärtill somatt som

samhällsekono-medlemskap. Devidalkoholkonsumtionenökadeföljd den ettav
kostnadertotalakostnader pekaralkoholensgjortsstudiermiska motavsom

deskulle ökakraftiga prissänkningarochi dagmiljarder kronor100kring att
denkostnaderUtredningen berör inte dekostnaderna.samhällsekonomiska som

beståndsdel ide viktigmedför,alkoholkonsumtionen utgörökade atttrots en
miljarderintäkter. Istället för de 2-5kostnader ochmedlemskapetskalkylen av
sannoliktårliga kostnadsökningenden6 liggeri bilagaangivnaärkronor som

gjorts socialmedicinskabedömningarframgårDettahögre.betydligt som avav
då ingen prissättningskattningar ingårdessaforskare. Isociologiskaoch av

alkoholmissbruk; ökad våldsbrottslighet,medförenatlidande ärökadedet som
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kvinno- och barnmisshandel, fosterskador, familj eupplösning, lägenhetsbråk och
trafikolyckor. Vi svensk och internationell alkoholforskningatt övertygan-anser
de belagt de samband ligger till grund för vår bedömning.som

de4. Mot beräknade kostnaderna skall ställas intäkter. viktigasteDen intäkten
enligt utredningen, uppkommer ökade direktinvesteringar. De beräk-genom
ningar dessa kalkyler osäkra.baseras ytterligtpå är I bilaga till7 densom
samhällsekonomiska EG-konsekvensutredningen skriver författarna följande:

Osäkerheten förknippad med kvantitativa skattningar gör tyngdpunkten iatt rappor-
ligger på kvalitativa dvs. slutsaterten i vilken riktning effekternaresonemang, om

går. De kvantiñeringar ändå genomförs ska uppfattas illustrationersom som av
möjliga utfall än 10 bilagaprognoser.snarare s.

Utredningsmaterialet därför inteär närmast teoretiska räkne-utanprognoser
exempel. Trots dessa klargörande författarna i rapportenanger senare pro-

hundradelenpå skillnadencentsatser när mellan olika alternativ närsom anger
det gäller investeringsflöden och BNP-tillväxt. Kvantifieringarna saknar egent-
ligen relevans och har också starkt kritiserats oberoende expertis området.påav

Resonemangen förs i två Först behandlar författarna hur direktinveste-steg.
ringarna kan tänkas utvecklas och därefter bedömer påverkan påman sam-
hällsekonomin. förMan lång diskussion kring hur investeringarna kan tänkasen
utvecklas i de olika alternativen. denMen enda faktiska undersökning som
behandlar frågan hur de utländska företagens investeringsvilja skulle skiljaom
sig vid EES-alternativ i förhållande till medlemskap visarett på mycket
blygsamma skillnader.

Det andra ledet i undersökningen består simulering vilka effekterav en av som
kan tänkas uppstå på samhällsekonomin vid olika antaganden direktinveste-om
ringarnas utveckling under tioårsperiod. Här tillförs ytterligare antagandenen

detgör befogatän tala resultaten räkneexempel och illust-attsom mer om som
rationer. Resultaten på detaljeringsnivå intetpå ipresenteras sätt ståren som
proportion till graden säkerhet i data. Reservationerna glömda.ärav

Dessa räkneexempel ligger därefter i bilaga 6 den offentliga sektornom som
underlag för de beräknade intäkterna från direktinvesteringarna mellanpå 7 och
30 miljarder kronor år. Det i utgångsrapporten illustrationerper som var av
möjliga utfall blir därigenom fakta och underlag för utredningens ställnings-
taganden. Vi dessa räkneexempel inte illustrationerär änattanser mer av
möjliga utfall och de definitivt inte kan användas underlag för beslutatt påsom
det skettsätt utredningen.som av

5. Vi konstaterar således säkra beräkningar låter sig medlemsav-görasatt av
gifterna kortpå sikt till EGEU. På längre sikt kan ytterligare avgiftshöjningar
aktualiseras. Någorlunda säkra beräkningar går bortfalletäven göraatt av av
skatteintäkter vid medlemskapet medlemskap helt underminerar grundensamt att
för socialasvensk alkoholpolitik med kostnader och skadeverkningarstora som
följd. De sammanlagda kostnaderna tilluppgår minst miljarder kronor50 per
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förmodadeutredningenkostnaderdessa sätter1993. MotLindströmFölster,år
kalkyler.osäkramycketgrundasmedlemskapvinster ett somav

kostnader ärsocialadeförbigåttalltför lättutredningenVi6. somattanser
socialnedskärningarochavgiftshöjningarskatteförändringar,medförenade av

belastningför neutralisera dentillmåstesociala förmånerochservice attsom
Sommedlemskap.vidbytesbalansenochstatsfmanser ettuppkommersom

fastighetsskatten.höjningen6 föreslagnai bilagadenkanexempel nänmas av
sänktprisetske tillenbartkanboendekostnadernahöjningarYtterligare avav

bostadspolitikenssocialadenövergivandehushållen ochförboendestandard av
mål.

skulleEES-avtaletkringosäkerhetdet vilarUtredningen7. somatt enmenar
frihandelsav-harvi förståSåvitt kanSverige.iinvesterafrånhindra företag att

EG,frihandelsavtal medhafti 20Sverige har åruppsägningsbara.varittal alltid
ochinvesteringarnanegativt påverkatinteharuppsägningsbart. Dettavaritsom

EES-överbetonarUtredningenifrågasätts.ellerinteavtalen har sagts ensupp
osäkerhet.avtalets

oacceptablamedförEGEUimedlemskapbedömningVår är sam-att ett
lägeidettasikt ochmedellångochkort ettpåfrestningar påhällsekonomiska

påfrestningarnaökadedepression. De1930-taletsmedjämföraskanendastsom
medmarginaler,ekonomiskamed små stortbefolkningsgrupperhårdastdrabbar

arbetsmarknaden.anknytning tillosäkermedservice,offentligbehov resp.av
underi EGEUmedlemskapuppfattningdetbakgrund vårdenna är9. attMot

mellanjämställdhetenhotaktuella utgörförutsättningar är motde ettsom nu
drabbaroffentliga sektorndennedskärningarkvinnor. Fortsattaochmän av

beroendeservice deoffentliga ärdensysselsättning, liksomkvinnornas avsom
förvärvsarbeta.kunnaför att

ochvälfärdensocialaför denKonsekvenser2.

jämställdheten

välfärdförändradEn

kunnainte kommermedlemskapförkostnaderna att6 framgårbilagaAv ettatt
politisk fråga,nationellskall betalas ärunderskottetfullt Hurtäckas enut.

lekdettaVi ärutredningen.liksombilaga 6till attförfattarna enansermenar
statskassan.kostnader förökadetillledakommerMedlemskapetmed ord. att
besparingardeuppenbarriskenoch ärfinansieras attkostnader måsteDessa

sårbararedandem ärdrabbardå sker mestavgiftshöjningarocheller somsom
arbetsmarknaden.marginalen påisig längstbefinneroch ut

tendenserklasskillnader. Dessaökadeleda tillriskerarEES-avtaletRedan att
högtlönenivåer liggerverksamheterNärmedlemskapet.förstärks varsgenom
ökadtillledadettakonkurrensförländerandra utsättsSverige relativt antasi en
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lönespridning. harDe s.k. lågkvalificerade inom offentligaarbeten densom
sektorn kommer detta i form långsammare löneutveckling demöta änatt av en
privat anställda. Medlemskapet medföra ökning arbetskraft,antas svarten av
vilket kan hålla lönenivåerna Vidare påtalar fattigdomenäven attnere. man

vidkommer Öka medlemskap. Vid genomförande kommerEMUatt ett ett av
sannolikt arbetslösheten stiga långsiktigt, och den s.k. hysterisiseffektenatt
innebära från arbetsmarknaden.utestängsatt stora permanentgrupper

Utredningen har inte behandlat dessa problem. utredningI skall belysaen som
konsekvenserna välfárdssynpunkt vid olika anslutningsalternativ borde dessaur
effekter ha uppmärksammats kommer sikt förändra förutsätt-De på attmer.
ningarna för den svenska välfárdsmodellen. Riskerna för tvåtre-ett permanent
djedelssamhälle ökar, anknytningen blir tillnärmare EU. Farorna måste
ställas i relation förväntadetill de vinsterna. Välfärd svensk synvinkel inteärur
enbart det handlar jämlik fördelning solidariskoch människo-pengar, om en en

värden riskerar underminerasDessa den ekonomiskaattsyn. genom anpass-
ningen till EU.

Även vid utanförskap skulle Sverige olikapå sättett tvungen attvara anpassa
sig efter marknadens villkor, det dock synnerligen oklart vilket ochär på sätt
i vilken omfattning.

Funktionshindrade

Människor med olika former funktionshinder andra beroendeär änav mer av
väl fungerande offentlig sektor. Besparingar, nedskärningar, effektiviseringaren

drabbar de har behov service. Funktionshindra-störstetc. mest personer som av
de har ingen valfrihet, kan helt enkelt inte välja bort sitt behov stöd utanman av

följden blir direkt försämrad livskvalitet. Redan i dag genomförs kraftigaatt
avgiftshöjningar inom den sociala avgiftersektorn, just drabbar desom som
behöver servicen. Många upplever i dag service både försämras och bliratt
kraftigt dyrare.

Vid medlemskap föreligger uppenbar risk statsbudgeten fårett att etten
bortfall 50 miljarderpå kronor, de förväntade inkomstökningarnamedan är

nedskärningarosäkra. De och avgiftshöjningar denna förändring kansom
komma driva fram innebär påtaglig risk handikappsynpunkt. Detta haratt en ur

Ävenutredningen helt försummat. direktinvesteringarna skulle öka vid ettom
medlemskap och sikt innebära tillväxt riskerarBNP, så de be-en av som
höver den offentliga sektorns stöd betala denna osäkra framtids-mest att
investering. Formellt kan handlar nationella prioriteringar,detsäga attman om

statskassan urholkas destor blir riskerna.störremen mer pengar
viktigt påtala den finns inomDet den svenska handikapprörelsenär att oro som

för medlemskap skulle påverka funktionshinder i Sverige.på Denatt ett synen
katolska socialläran har helt funktionshindrades individuellapåen annan syn
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grundläggande stödet. Denfamiljen detfrånrättigheter, dvs. utgår att german
rättigheter. Omindivid medintefunktionshindrade betraktas manegnasom en

kansvenska såmed denpåverka EU-ländernaskall kunnatror att synen,man
handikappfrågorna.europeiskinträffa; fårockså motsatsen att synen mer

Kvinnors jämställdhetenarbete och

vidför jämställdhetenkonsekvenserbedömaUtredningen har uppdrag attsom
riskeranalysera deinteintegrationsalternativen. Genom närmareolikade att

framtida arbets-kvinnorsdet gällertill medlemskapknutet närär t.ex.ettsom
fullgjort sittförmenande inteenligtutredningen vårtmarknadsmöjligheter har

uppdrag.
6enligt bilagaunderskott kani statsbudgetensförväntade ökningarnaDe om

olikaoffentliga sektorn,den mötas sätt:

produktivitetsutveckling.tilllederrationalisering;Effektivisering och som-
minskar ined ellerverksamheter läggsserviceutbud; därKoncentrerat om--

fattning.
Ändringar redananställda, vilketfärrebarngrupper,innebär störresom-

försämrad kvalitet.leder till
kvinnor.lågutbildadelön förlöneutveckling; lägreLångsammare-

klasskiktning i efterfrågan.ökadskattehöjningar;Avgifts- och-
litefortfarande väldigttill viförändringar lederdessaVilka effekter vet om,

deninförsflesta kommuner. De påfullt i degenomförs förde redantrots att nu
bådeoch påverkarkvinnornastraditionelltarbetsmarknaden ärdel somav

arbetskraft.och efterfrågan påserviceutbud
in de sektoreråtgärder påländer dessaförhållande till andra gårSett i som

omsorgsarbetet förvård ochutbildning,välfärdsstaten;unika för den svenskaär
Sverige och EG-konsumtion mellanoffentligSkillnaderna ioch gamla.unga

offentlig konsum-socialområde kallashänföras till detfrämstländerna kan som
Omfatt-sjukvård.äldreomsorgochsocialtjänst barnomsorgtion, dvs. samt

arbetsmark-kvinnorssamband meddirektverksamheter harningen dessa ettav
i privat regitjänsterutförs dessaandra ländernadsdeltagande. I många som

i hemmen.kvinnornaoavlönat arbete av
främst inomskerAvgiftshöjningarnaefterfrågan.avgifter minskarHöjda nu
Resultatetkostnaderna.mindre del ärdär avgifterna täckerde områden aven

skatte-avgiftshöjningar kan erhållafortfarande efterhöginkomsttagaren enatt
efterfråga.har rådinte längrelåginkomsttagarensubventionerad tjänst attsom

höginkomsttagareomfördelning från låg- tillVi därigenomkommer mötaatt en
tjänster.konsumtion offentligagällerdetnär av

fårkvinnornalågavlönadeinnebära demekanismer kommerDessa attatt
ochefterfråga vårdfinna arbetenbehålla ellermed bådeproblem samtatt nya
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omsorgstjänster.
Budgetunderskott och krav nedskärning de offentliga utgifterna ingen-på ärav

ting I EG-länderna har denna länge. Erfarenheter från dessapågåttnytt. process
länder pekar på kvinnorna tryckts marginalen arbetsmarknaden.att ut mot av

nyligen publiceradI förhållandena för kvinnor arbetsmarkna-pårapporten om
EGden i de kvinnor blivit arbetslösa i i samband medrapporteras att t.ex.som

olika strukturförändringar haft få arbete,oerhört svårt många haratt ett nytt
blivit långvarigt arbetslösa Meulders StrichtD., Plasman R., V.V. 1993.

de arbetena tillfälliga, de flesta deltidsarbete oftaMånga och på kortärav nya
deltid.

En differentiering bland kvinnorna, författarna bilaga 6som av anger som
de produktionsformerna inom tjänstesektorn, sarmolik.resultat Skill-ärav nya

naderna mellan utbildning vidareutbilda sig inomde har eller kan sittsom som
arbetes och inte möjlighet blide har denna kommer också troligtvis attram som
större.

kvinnorMånga i dag arbetar med olika omsorgsverksamhettypersom av
kommer utföra sitt arbete anställda privatpersoner i deras hem.att som av
Privatiseringen riskerar hand i hand med klassvis differentiering ochgåatt en
alltmer likna utvecklingen i länder kontinenten.många på

Offentliga sektorn har varit avgränsad del arbetsmarknaden där kvinnoren av
varit attraktiv arbetskraft. Vid internationella jämförelser finner vi atten

andel i offentlig verksamhet högre sysselsättningsnivånhögre sysselsatta är
för kvinnor Furåker 1993. svenska eller skandinaviska välfärdsmodel-B. Den

exempel detta. Staten har givit förutsättningar för kvinnors lönearbetelen är
barnomsorg, särbeskattning och föräldraomsorg. Genom dessa förutsätt-attsom

kvinnors försörjningsmöjlig-ningar undermineras minskar ekonomiskamånga
heter.

studier industriomvandlingen visat kvinnor förloratSvenska har att ettav som
industriarbete haft alternativ arbetsmarknad i den offentliga sektorn. dagIen
finns inte detta alternativ. stället omfattande omvandling bådeI sker en av
industri tjänstesektorn. finns risk de kostnaderoch Det uppenbar att somen

förändringarföljer medlemskap kommer leda till drastiska denett attav av
offentliga verksamhet kvinnors möjligheter till lönearbetesektorns och därmed
framöver.

inteUtredningen kommer fram till slutsatsen medlemskapet kommeratt att
Vi lika sarmolikmedföra ekonomiska belastningar. be-några större attmenar en

dömning medlemskapet innebära omfattande belastningar dekan påär att
miljar-offentliga budgetarna sikt och medellång sikt 50kortpå motsvararsom

sänkning sysselsättningsnivånder kronor. Detta skulle innebärakunna en av
inom den offentliga hundra anställda.sektorn på tusenett par
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Sammanfattning

utredningens slutsatserMed ovanstående grund motreserverar omsom oss
alternativens Vi finner utredningende olika för- och nackdelar. tvärtemot att

kostnaderna för medlemskap sannolikt kommer överstiga såväl kortpåattett
harmedellång sikt de intäkter möjliga förutse. Dessutomär att mansom som

olika alternati-sig analyserat eller de konsekvenser vid deuppstårvägtvare som
Vi finner det därfördet gäller ökad klasskiktning och ojämlikhet.närven,

anmärkningsvärt utredningen entydigt uttalat sig för medlemskap.såatt
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Utredning sociala välfärden ochkonsekvenser för denom
i Sverige vidför jämställdheten kvinnormellan och män

västeuropeiskaolika former deltagande i denav

integrationen

1993:21Dir

1993-02-18Beslut vid regeringssanunantråde

Westerberg anför.Chefen för Socialdepartementet, statsrådet B.

förslagMitt

tillkallasDinkelspiel, kommittéföreslår, efter samråd med statsrådetJag att en
för jäm-för sociala välfärden ochbelysa konsekvenser denmed uppdrag att

deltagande i denolika former svensktmellan kvinnor och vidställdheten män av
integrationen.västeuropeiska

Bakgrund

perspektiv väli internationelltoffentliga välfárdspolitiken i SverigeDen är ett
förankring.har också stark folkligutvecklad. Den en

Syftet dämpa kost-välfárdssystemet.delar ärIdag sker översyn attav aven
valfriheten ocheffektiviteten också öka öppnanadsutvecklingen och öka attmen

ochlandstingenfor fler verksamhetsformer. Grundtanken,möjligheter staten,att
emellertid inte ifråga-för sociala välfärden,har denkommunerna ärett ansvar

satt.
Sverige i inter-jämställdheten kvinnor och hargäller mellan mänVad ett
förvärvsfrekvensenden kvinnligaperspektiv Exempelvisnationellt nått långt. är

inativiteten bland de högstaland samtidigthögre i ärnågotän annat som
utbyggnadtill välfardssystemetsutveckling kopplingharEuropa. Denna näraen

9 l3-lll2



258 Kommittédirektiv

efterkrigstidenunder och i synnerhet sedan mitten 1960-talet. Viktiga förut-av
sättningar föräldraförsäkringen, möjligheterna till tjänstledighet iär samband
med barns födelse och den väl utbyggda barnomsorgen. Svenska kvinnor och

har därmed goda möjligheter förena förvärvsarbetemän och föräldraskap.att
I många länder där offentligt finansierad äldreomsorg och barnomsorgt.ex.

föräldraförsäkring mindre utbyggd, visst frivilligaärsamt tas ett ansvar av
organisationer eller via försäkringslösningar. Dock kvinnor obetalttar genom
arbete för dessa uppgifter. Utbyggnaden de sociala tjänsternaett stort ansvar av

därför betydelse både för erbjuda kvinnorär förvärvsarbete och förstor attav
tillhandahålla tjänster möjliggör för kvinnor arbeta.att attsom

Sverige har nyligen inlett förhandlingar med Europeiska gemenskaperna om
svenskt medlemskap i EGEuropeiska unionen EU. det samarbete och detIett

regelverk Sverige härvid har ställning till finns givetvis rad aspekteratt ta en
välfärds-berör och jämställdhetsfrågor. har i utsträckningDessa redanstorsom

analyserats i samband med och omfattas framförhandladedet EES-avtalet.av
exempel kan jämställdhetslagenSom den 1991:433nämnas äratt nya nu

till EG:s regelverk jämställdhetsområdet.anpassad på
området rörlighet kommer EES-avtaletPå bl.a. innebäraatt attpersoners

sigSverige ansluter till EG:s regelverk social trygghet förom personer som
flyttar mellan länderna. vilka förändringar i lagstift-Frågor den svenskaom
ningen härvid kan aktualiseras, analyseras utredningen S 1991:03som av om
socialförsäkringen och EG. Med i förslagutgångspunkt ändring detom av
svenska folkpensionssystemet framlagts i delbetänkande har reglerettsom nya
utarbetats ikraft 1 januari 1993 SFS 1992:1776,den 1777. Utred-trättsom
ningen arbetar vidare övriga frågormed svensk socialförsäkringslagstift-nu om
ning.

Välfards- och jämställdhetspolitiken inom EG till övervägande delär även en
fråga för de enskilda medlemsländerna nationell, regional eller kommunal
nivå. EG-reglerna det sociala området fastställer huvudsakligen minimi-
nivåer. inget hinder förDessa enskilda medlemsländer föra politikutgör att en
med högre ambitionsnivå. Sverige uppfyller redan flestade dessa minimi-av
regler med god marginal. Samarbetet i övrigt inom EG dessa områdenpå utgörs
huvudsakligen och projektverksamhet. gällerDetta bland påannatav program-
handikappområdet.

Utformningen den svenska sociala jämställdhetspolitikenvälfärds- ochav
kommer således inte förhandlingsfrågor medlemskapsförhand-iutgöra deatt
lingar inletts. Det hindrar inte i EGEU,medlemskapsvensktatt ettsom nu
eller beslut utanför, kan Sveriges möjlig-förkonsekvenserett att stanna antas
heter fullfölja och utveckla välfärden möjligheterjämställdheten. Dessaochatt

ipåverkas hög grad de samhällsekonomiska konsekvenserna med-ettav av
lemskap respektive beslut därför belysasUtvecklingen måstestå utanför.ett att
i dynamiskt perspektiv.ett
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regeringen in Sveriges ansökan1 juli 1991 lämnade den dåvarandeDen om
ministerråd. februari 1993medlemskap i EG till ordföranden i EG:s Den 1

medborgarna skallinleddes medlemskapsförhandlingarna. Avsikten är att ges
under 1994.tillfälle ställning till förhandlingsresultatet åratt ta

med EG har framkommitden svenska debatten samarbeteI närmareett enom
jämställdheten mellan kvinnor ochosäkerhet hur sociala välfärd ochvår mänom

frågor analyseras ochskulle komma påverkas. angeläget dessaDet äratt att
i den svenskadiskuteras, inte minst för få underlag belyser vadatt som som

EG-medlemskap och vad i självautvecklingen skulle styras ett somav ev.
prioriteringar värderingar respektiveverket följd nationella ochär aven av

offentligainternationella EG-medlemskap. denandra åtaganden Dåän ett
betydelsefulltarbetsgivare detsektorn ofta glesbygdskommunernas största ärär

analysen geografisk dimension.ävenatt ges en
partierna, arbetsmarknaden,arbete spelar de politiska påI detta parterna

kvinnoorganisationer och andra organisationer,handikapporganisationer, mass-
delegationen förmedier och andra opinionsbildare viktig roll. Genom bl.a.en

informationsverksamheter stöderEuropa-information och departementens egna
organisationslivets upplysningsverksamhet.staten

grundligtviktiga frågor belyses allsidigt ochsyfte bidra till dessa såI att att
1994 kommitté tillkallas med uppgiftmöjligt före folkomröstningen bör ensom

för jämställdhetenför den sociala välfärden ochbelysa konsekvensernaatt
vid olika former deltagande i denmellan kvinnor och i Sverige västeuro-män av

peiska integrationen.
1993 genomföraRegeringen den 28 februari februari beslutathar 4 attresp.

ivid bemärkelsesåvitt samhällsekonominmotsvarande konsekvensanalyser avser
beslutsbefogen-säkerhetspolitik överlåtelsemiljön, utrikes- och samt avresp.

subsidiaritetsprincipen, s.k. närhetsprincipen.tillämpning denheter och av
beslutas olikaYtterligare konsekvensutredningar komma Dekan att senare.

uppläggningen arbetet.konsekvensutredningarna bör samarbeta avom

Uppdraget

jämställdheten ivilka sociala välfärden ochKommittén bör belysa densätt
Sverige blir medlem i respektive stårSverige kan komma påverkasatt attav

ochhuruvida villkoren for kvinnorutanför EG. viktigt undersöka mänDet är att
centralförändras olika i landets skilda delar. Eneventuellt kommer på sättatt

påverkar denvad i EG-samarbetet direktuppgift söka klarläggaär att som
fortsättningen nivå. Avi nationellsvenska politiken och vad påäven avgörssom

hur alternativen påverkarsammanhanget också de olikabetydelse i det ärstor
Kommittén bör påekonomiska utvecklingenförutsättningarna i Sverige.för den

konsekven-utredningen de samhällsekonomiskadenna punkt samråda med om
integratio-för deltagande i västeuropeiskaför Sverige former denolikaserna av
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nen.
socialförsäkringensPå område bland omfattningenär annat personersav

rörlighet mellan länderna betydelse. Kommittén bör därför redovisa aspekterav
migrationen. Kommittén bör vidare effekternabelysa till biståndrättom av

enligt socialtjänstlagen kan komma påverkas svenskt medlemskap iatt ettav
EG.

Kommittén bör redovisa vilka befogenheter enligtEG Romfördraget har för
gemenskapsåtgärder inom välfards- och jämställdhetsområdena och söka belysa
hur gemenskapsinitiativ såväl regler programverksamhet m.m. har på-som
verkat utvecklingen i medlemsländerna. kan i detta finnasDet sammanhang
anledning för kommittén samråda med utredningen konsekvenserna föratt om
Sverige i fråga överlåtelse beslutsbefogenheter och tillämpningenom av av
subsidiaritetsprincipen, den s.k. närhetsprincipen. Kommittén bör belysa vilka
initiativ EG hittills har tagit inom välfärdens jämställdhetensoch områden
liksom utvecklingen i olika EG-länder.

Kommittén bör vidare belysa vad det fortsatta inomarbetet EG bl.a. denpå
sociala dimensionens kanområde komma innebära och hur det kan tänkasatt
påverka utvecklingen i Sverige. Viktiga utgångspunkter för analysen denär
sociala stadga och regeringscheferna i elva medlemsländerantogs stats-som av
i december 1989, EG:s tredje jämställdhetsprogram liksom Maastricht-fördra-

sociala protokoll skrivningaroch gällande samarbetet folkhälsoområdet.gets
1992 års Långtidsutredning publicerar inom kort bilaga med titeln Svenskaen

kvinnor tjänaEuropa. Bilagan bör underlag i kommitténsmöter arbete.ettsom
Regeringen beslutade den 27 juni 1991 tillkalla utredningsman S 1991:att en

13 med uppdrag utreda vad svenskt medlemskap i EG eller komman-att ett ett
de EES-avtal för svenskt vidkommande kan innebära för människor med funk-
tionsnedsättningar. uppdraget ingick regeringen1 underlagäven tillatt ettge
svenskt iagerande dessa frågor. särskilde utredarenDen har löpande avgivit
skrivelser och redovisningar till regeringen. Alla samhällsområden har handi-
kappaspekter vilka viktiga analysera i helhetsperspektivär tillsammansatt ett

frågor.med andra
finnerJag det därför naturligt den föreslagna kommittén får behandlaatt nu
frågor EG och handikapp. Vid behandlingäven rör denna delsom av av upp-

draget bör kommittén samråda företrädare förmed berörda handikapporganisa-
tioner. nämndaDen utredningen bör därför avslutas. Jag åter-attavser senare

till frågan handikappfrågornaskomma EG och långsiktiga bevakning.om
Kommittén bör vad jag här anfört ha frihet självutöver välja vilkastor att av

relevanta för EG-debatten den börde frågor behandla.är Det ärsom som
den genomgående långt möjligt söker belysaangeläget så konsekvenser-att som

svenskt medlemskap Sverige väljersåväl utanförett attatt stannaav som avna
Gemenskapen.

Regeringen har den februari 1993 till det samlade utrednings-4 beslutat att
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referens-parlamentarisktkonsekvensanalyser knytaarbetet med sammansatten
utrednings-följauppgiftmedpolitiska partiernaför demed företrädare attgrupp

arbetet.
sitt arbeteinformationfortlöpandereferensgruppenlämnaKommittén bör om

särskilt börkommitténproblemvilkasynpunkter påinhämtasamt somgruppens
analysera.

huvudbetänkandeiredovisasskallkommitténs arbeteResultatet ett somav
denfrihetKommittén har1993.novemberden 1 attföreliggaskall omsenast
fördelbetänkanden ellerpublicerainitiera och expertrapporterlämpligtfinnerså

inför EG.jämställdhetenvälfärden ocholika aspekterbelysaatt av

Hemställan

bemyndi-regeringenhemställeranförtjag harhänvisning till vad attMed nu
för Socialdepartementetchefengar

1976:119kommittéförordningenomfattadkommittétillkallaatt aven --
deltagande iför svensktolika formerhurför belysaledamötermed högst 7 att

jämställd-ochvälfärdenden socialapåverkaintegrationen kaneuropeiskaden
Sverige,iheten

ordförande,ledamöterna attutseatt varaen av
kommit-biträdeochsekreteraresakkunniga,besluta annatexperter,att om

tén.
anslaghuvudtitelnsfemteskall belastakostnadernajaghemställerVidare att

Utredningar m.m.

Beslut

hansoch bifallerövervägandenföredragandenstillansluter sigRegeringen
hemställan.

Socialdepartementet
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Bilaga 1

Harmonisering socialpolitikav

inom EG

Ingalill Montanari

Inledning
Integrationsprocessen i Europa håller in i kvalitativt skede. Denatt ett nytt

marknad får verkställd i januari 1993 skall följasgemensamma som anses som
fullständig ekonomisk integration och till vissa delar politiskävenav en av

samverkan i den Europeiska unionen, enligt riktlinjernaEU, i Maastrichtavtalet.
EGzsDetta berör såväl nuvarande medlemsstater Övriga europeiska länder;som

EFTA-länderna har nämligen alla Island sökt medlemsskap i denutomav
Europeiska unionen, EU.

integration det härEn slaget medför med nödvändighet harmoniseringav av
många Ompolitik. målet enda inre mark-är upprättatyper att enav gemensam
nad kan reglerarden politik marknaden inte skilja sig från land till land.som
De olika medlemsstaterna har därför till politikderas relevantapåatt attse
områden dvs. iharmoniseras, står samklang sinsemellan, intenågot docksom
behöver likriktning.betyda total friFör åstadkomma rörlighet för ochatt varor
tjänster, kapitalarbetskraft och får det inte finnas hinder i formnågra tullarav
eller tariffer emellan, inte heller s.k. tekniska hinder i form nationel-staterna av

särbestämmelser, skulle kunna utländsk konkurrens. Förutestänga attsom
konkurrensen likaskall kunna ske villkor, bör dessutom produktionsvillko-

bl.a. minimiålderregler för för arbetskraften, hälso- och säkerhetsföre-ren,
skrifter, likaså möjligt hela denpå marknaden.etc., vara som gemensamma

En total ekonomisk integration i form ekonomisk och unionmonetärav en

1 föreDe detta EEG-ländema, EG-ländema och nuvarande EU-länderna, kommer för
enkelhets skull genomgående kallas EG-länder.att
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skulle medföra harmonisering ekonomisk politik.all Harmoniseringenen av
skulle givetvis längre statsbildningenda skulle national-ännu ersättaom en

statsbildning inteEn sådan följer dock automatiskt förslagetstaterna. av om
fördjupat politiskt samgående i Maastrichtfördraget. Någon form federalav
statsbildning tänkbar modell. skulle medföra olikaär Detta krav påen mera
harmonisering inom olika politiska områden. Innebörden harmoniseringenav

förutsäga, eftersom framtida skepnad kommerär svår EU:s bestämmasatt att
maktbalansen mellan antal aktörer både den nationella, övernatio-påett stortav

nella och internationella nivån.
Vilka krav harmonisering socialpolitik kan tänkas komma i Europeiskav en

union del forskare har försökt denna frågaEn påett attge svar genom pro-
jicera de idag rådande välfårdsmodellerna framtida politisktnågon på enatettav
Europaz. fruktbar metod enligt min mening från det huvud-En utgåär attmer
sakliga målet för EGEU-bygget, och förblir ekonomisk integrationär samtsom

bakgrund harmonisering.detta studera kraven på Jag har här använtatt mot av
den angreppsmetoden och samtidigt behandlat frågan harmoniseringom av
socialpolitiken vilken socialpolitikanalysera EG:s beslutandeatt typgenom av

hittills har lagstiftat har jag undersökt socialpolitikenDessutomorgan om. om
i de nuvarande EG-länderna påverkats sitt ihar medlemsskap den Europeiskaav
ekonomiska gemenskapen. Analysen och undersökningen nedan ipresenteras
avsnitten 2 förstamedan det avsnittet behandlar begreppen harmonise-resp.
ring och socialpolitik. det avslutande avsnittet försökerI jag några deange av
villkor kommer gälla för den framtida socialpolitiken, antingen denattsom
utformas nationell eller överstatlig nivå.

1 Harmonisering och socialpolitik. En

begreppsanalys
Harmonisering redan från början mål i den europeiska gemenskapen. Iettvar
Romfordraget, med vilken den Europeiska ekonomiska EEG,gemenskapen,

19573,grundades kan i artikel läsa: Medlemsstaternaår 117 ärman ense om

2 LeibfriedSe 1992.Lex.

3 europeiskaDen ekonomiska gemenskapen, EEG, hade ursprungliga medlems-sex
Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Västtyskland. Ehurustater:

huvudsakligen tullunion dock målet skapa helt integrerad inre marknad,atten var en
den europeiska gemenskapen, Danmark, Irland och Storbritannien, blevEG. Tre stater,

medlemmar accepterades Grekland och Portugal och Spanien.1973. 1981 1986nya
Enligt direktiven i det fördraget, Enhetsakten 1986, fullbordades EG den januarilnya

Enligt Maastrichtavtalet från målet skapa Europeisk union,1993. 1991 är EU.att en
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nödvändigheten främja förbättring arbetstagarnas arbetsvillkor ochatt en av
levnadsstandard och därigenom det möjligt dessagöra villkor harmoniserasatt
på allt högre nivå. Harmoniseringen gäller alltså här framför allt arbetskraf-en

i de ekonomiskt eftersläntrande nationerna denten typensom genom nya av
ekonomisk samverkan skulle kunna förbättra sina arbetsvillkor och levnadsstan-
dard. Det inget tvivel grundlagsskrivarnaär övertygade be-attom var om
tydelsen europeisk ekonomisk gemenskap för den allmänna välstånds-av en
utvecklingen. Samtidigt de politiska motiveringarna för fredligtett enat,var
och samverkande Europa starka. Jones 1980

Harmonisering olika delar eller olika varianter politikett systemav av av av
på visst område betyder de olika delarnanärmast eller varianterna läggsett att
till de blirrätta så sinsemellan kompatibla eller förenliga. De kunnamåsteatt
existera tillsammans och fungera likartat därförsätt, behöva bliett utan att
helt lika. Det här alltså inte frågaär likriktning,total just lik-utan ettom om

funktionssätt i vissa dimensioner. liknelseEn med två kugghjul kan illu-artat
detta. Dessa kan olika storlek, material och färg, kuggarnastrera vara av men

måste formadeså de kan haka in i varandra. Harmoniseringsbegreppetattvara
antyder kompatibilitet, förenlighet, och därför lämpligtär använda vidatt
beskrivning och analys integrationsprocess.av en

När vi viss politiksäger måste harmoniseras, vid uppgåendeatt typ t.ex.en av
i politisk enhet, innebärstörre detta de olika varianter hittills före-atten som
kommit inom de tidigare politiskt mindre enheterna i detta områdeautonoma

måste de dels fungeraså kan tillsammans friktionsfritt, delsattnu anpassas ger
likvärdiga resultat i vissa grundläggande avseenden. Den första aspekten är
själva existensen politiken i fråga. Alla medlemsstater i den politiskastörreav
enheten alltså förstmåste allt till de har någon form politiken iattav se av
fråga. Därefter börjar anpassningsprocessen vad gäller de dimensioner som
måste visa liknande eller förenliga valörer.upp

utgörettHarmoniseringen mervärdeskatten, konkret exempel påav momsen,
pågående harmoniseringsprocess inom EG. förstaDet här gäller alltsåen steget

själva existensen sådan pålaga och detta villkor redan uppfylltärtypav en av
alla medlemsländer. viktigaNästa dimension, det gäller skatt,när dessärav en

bas. fortfarandeHär pågår harmoniseringsprocessen; del länder har särbe-en
stämmelser for vissa och tjänster, antingen industripolitiska ellervaror av

The European Free Trade Association, EFTA, skapades 1960 de europeiska länderav
inte ingick i EEG. Målet här blott frihandelsområde politiska bind-ett utansom var

ningar. De nuvarande EFTA-medlemmama de europeiskaär nationer ännu harsom
sökt eller vunnit inträde i EG. Mellan EG och EFTA håller just EES på skapas.attnu
EES år avtal syftar till förverkliga betydande rörlighet för tjänster,ett attsom varor,
kapital och arbetskraft de båda områdena emellan med vissa ekonomiska trösklarmen
bevarade och sikte på allmånpolitisk samverkan.utan
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momsbefriadeskulleharmoniseras,socialpolitiska skäl. Basen måste annars
konkurrensen.fördel ikomparativotillbörligåtnjutaeller tjänster envaror

ursprungslandetbetalas iskallskattfrågan dennalösaLikaså måste omman
kan1990, medan däremotHanssondestinationslandet procentsatsernaieller

skillnader nationeralltför markantaVidvissavariera inomtillåtas gränser.
harmonisera nivåerna.naturligtmarknadenemellan antas

harmonise-utvecklingshistoria ärintegrationenseuropeiskaHela den ytterst en
sker harmo-områdendesto flerfördjupas,integrationenJuringsprocess. mer

lagarutfärdats harförordning harövernationelltillfälleVid varjenisering. en
området. Denrelevantai sammanhangetdetharmoniserats påregleroch nya re-

det gällerharmonisering sker även närnationella. Mende tidigaregeln ersätter
natio-anpassning denföroch tidsramarmålsättningardirektiv avensom anger

till-direktivocksåobserverabörlagstiftningen. Dessutomnella att omman
reglernationersgodkännandeömsesidigtprincipenlämpandet av resp.omav

harmonisering.frågaär omen
med ratifi-godkännandeä 1986 i ochinfördes årömsesidigtPrincipen somom

skulleformel ersättaframställtsiblandEnhetsakten, harceringen somsom enav
främstinfördesgodkännandeömsesidigtprincipenharmonisering. Men avom

föreharmoniserasskullestandardvärdenTekniska1993a.Majonetidsnöd
Logisktredanarbetsbördakommissionens sett1992 och stor.slutet år varav
nationell laggällandedirektiv ersättermellanskillnaddock ingendetär ett som

accepterandeobligatorisktdirektivochöverstatlig sådanmed avett omen ny
likvärdig-påbjudsfalletområde. detvisst Istandarder påandra ettstaters senare

harmonise-hadärförkanoch dessa sägasalternativnationellamellan olikahet
marknadensförtekniskaolika utsättsfall desinsemellan. deI normernarats

vissaske,harmoniseringspontanockså attförväntaspreferenser, genomen
faller bort.alternativ

användaskanytterligare fördel: detharmoniseringsbegreppetharTeoretiskt en
handlingsocialkonsekvenseroavseddadelsdels avsedda,analyseraför avatt

rekom-ochdirektivförordningar,EG:sharmonisering resultatetDirekt är av
mellankan uppstålikhetdenharmonisering ärmendationer. Indirekt som

oftastintegrationsprocess,underpolitikinstitutioner ellernationella typer enav

subsidiaritetsprincipen,överensstämmande med4 hänseendei logisktprincip ärDenna
Även tidsfaktomfalli dettaEnhetsakten.ibekräftades pågiltighet nytt av-varvars

förSpicker 1991SeMaastrichtfördraget.medges igörande, något samman-ensom
subsidiaritetsfrågan.fattning av

utvecklingssocio-inomnyckelbegrepp5 modernisering,jämföra medhärkan ettMan
iledare utövarnationspolitikmedvetnabeteckna denModernisering kanlogin. en

också syfta på deutveckling; det kanekonomiskbefrämjapåbörja ochsyfte pro-att
vissai samband medkulturella planet,deti gång pågradvis sätts t.ex.cesser som

1969förändringar. Dorepolitiskaochekonomiska
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marknadens påverkan eller på grund andra ekonomiska och politiskagenom av
faktorer, ingen form direkt harmoniseringtrots haratt skett just på områdetav
i fråga. Den spontana harmonisering skeväntas skattesatserna försom av
rörliga skatter inom marknad konkretär exempel indirektpåetten gemensam
harmonisering Petersen 1992.

deI västerländska marknadsekonomierna har socialpolitiken framväxt ettsom
resultat statliga ingrepp i syfte modifiera den fördelningattav av resurser som
uppstår marknadskrafternas fria spel. Efter den politiska demokratinsgenom
genomförande har det uppstått spänning mellan politik och marknad, dären
konflikten mellan olika intressegrupper gäller vilken roll marknaden poli-resp.
tiken skall spela i samhällets fördelningsprocesser.

Socialpolitik är metod politiskt forma samhälle enligtatt demokratisktetten
uttryckta preferenser, längs skala med jämlikhet ojämlikhet i de bådaen -
polerna. Det alltid jämlikhetär i förutsättningarna inte i slutresultatet vi talar

detta följer logiskt det faktum marknaden alltid skapar ojämlikhetom; att påav
nytt. Socialpolitiken omfördelar mellan också för denresurser grupper men
enskilde individen under loppet dennes levnadsbana. Socialpolitik alltsåärav
inte enbart riktat har sociala problem. förstamot Degrupper som stora
socialpolitiska reformerna i alla västerländska demokratier socialförsäkring-var

ersättning vid sjukdom, pensioneringgaranterar och arbetslöshet.arna som
Socialpolitiken förbundenär nära med andra politik, arbets-typer t.ex.av som
marknadspolitik, samhällsplanering, bostadspolitik och regionalpolitik i den
meningen olika modeller för socialpolitik förenligaatt är med olika varianter av
arbetsmarknadspolitik, etc.

Ser socialpolitiken enbart fråga sociala utgifterman procentensom en om av
bruttonationalprodukten, skillnadernaär mellan de europeiska länderna relativt
begränsade vad gäller transfereringsnivåer se figur 1; det organisationenär

de offentliga tjänsterna står för de skillnadernastörsta i den totalaav som
utgiftsnivån. Genom använda sociala utgifter, iatt mätt BNP,procent av som
kriterium för socialpolitikens utveckling, det alltså inteär svårt finna beläggatt
för konvergens industrialiserade emellanländer Skillnader i jämlikhetsmålet
inom socialpolitikens olika modeller träder dock fram vid analys dess in-en av
stitutioner.

° Konvergenshypotesen har utövat starkt inflytande socialpolitisk forskning.ett I
dess ursprungliga formulering Kerr al. 1960 hävdas det är själva strukturenet iatt
industrialiserade samhällen kräver vissa institutioner för kunna fungera väl,attsom
däribland även socialpolitik.
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iBNPandelkonsumtionoffentligtransfereringar ochSociala av1Figur som
1989årOECD-länder17Sverige och

50-

40

30

N

Mo

üzääo tr 5:- :
I Offentligkonsumtiontronslererlngorsociala

och 6.3Tabell 6.2Statistics,HistoricalKälla: OECD

finnervästländernaiuppbyggnadinstitutionellasocialpolitikenspåOm serman
grund-behovsprövning, allmäntmodeller:grundläggandefyraåtminstoneman

Korpi Palmestandardskyddkorporativtstandardskydd ochskydd, allmänt
ställdadetillbara sämstbidragbehovsprövningmedmodellen1993. l manger

västländerallavanlig ivaritharmodellbehovsprövning. Denna menefteroch
omfattasgrundskyddmed allmäntmodellenUSA.i Iviktigfortfarandeär t.ex.

endastersättningarsocialförsäkringsprogram germedborgarealla mensammaav
Social-folkpension.typinkomstrelateradeintedegrundskydd, dvs. ärett

kommer närmastDanmarkochSchweizStorbritannien,iförsäkringssystemen
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denna modell.
Också i modellen med allmänt ingårstandardskydd alla medborgare i samma

ersättningarna här inkomstrelaterade.] Sverige övergick viärprogram men
under 1950-talet införandet inkomstrelaterad sjukförsäkring ochgenom av en
ATP från allmänt grundskydd till standardskydd. Också ochallmänt Norge
Finland har till denna modell.övergått

den europeiska kontinenten korporativtPå har däremot modellen med ett
standardskydd varit dominerande Bis-allt sedan 1880-talet, då den infördes av
marck. Denna modell bygger olika yrkesgrupper harpå att separata program

elleroch ersättningarna inkomstrelaterade. här modellen finnsDenäratt mer
Österrike,mindre tydlig i Italien, Belgien och Nederlän-Tyskland, Frankrike,

derna.
skisserade skillnaderna i uppbyggnaden deDe här mellan västländerna av

socialpolitiska institutionerna socialpolitikens funktions-betydelse förär storav
och resultat.sätt

politikdefinitionen socialpolitik framvuxen i spänningsfältet mellanAv av som
och marknad följer nationalstaten hittills varit socialpolitikens exklusivaatt arena

följandeoch det inom nationalstaten de olika modellerna vuxit fram. denär I
analysen förekomsten socialpolitik EG-nivå, antingen direktapåav av genom
förordningar direktiv från beslutande följdoch EG:s ellerorgan, som en av
indirekt nödvändigt socialpo-harmonisering, det dock begreppetär avgränsaatt
litik. hittills fördaEG:s politik det sociala området,I genomgången på ärav

traditionelltsåledes socialpolitik definierad enligt socialförsäkring-mönster som
socialhjälpen farniljepolitiken. Iden efterföljande undersökningenocharna, av

indirekt harmonisering i EG-länderna det de grundläggande socialförsäk-är tre
sjukförsäkringen arbetslöshetsförsäk-ringarna, nämligen ålderspensionen, och

kvalitativa skillnader i socialpolitikens utformningringen, granskas. Ingasom
kommer i olika dimen-därför behandlas, variationerna de modellernassåsomatt
sioner, jämlikhets- och jämställdhetseffekter offentlig kontra privat socialeller
service. Vissa skillnader i resultaten empiriskadessa framträder dock denav av
undersökningen.

Direkt2 harmonisering
till 1993 fyra sociala sfären varit föremål förFram år har områden inom den

direkt EG intervention direkt harmonisering. Genomoch därmed formnågon av
ingrepp betecknasanalysera dessa kan vi något eller några kanavgöraatt om

traditionell socialpolitik.som
fyra områdenaDe är:
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jordbrukspolitiken;Den gemensamma
utjämningssyfte, nämligen:utvecklings- ochfonder instiftats iDe olika som

regionala fondenDen-
sociala fondenDen-

Utjämningsfonden;-
hälsa och säkerhet arbetsplatsen,Arbetsmiljöregleringar vad gäller på

socialförsäkringar för migrerande arbetstagare;likalöneprincipen,
konsumentskydd,miljö, hälsa,Allmänna regleringar vad gäller etc.

fördelningspolitik.slagsgemensammajordbrukspolitiken kan sägasDen vara en
jordbrukarna i deproduktionskvoterursprungliga syftetDet att gevar genom

marknadchans bli kvar ifattigare, oftast södra regionerna att gemensamenen
de förradominera. Medanrikare bönderna givetvis skulle kommadär de att

jordbruksproduktermarknadsproduktiontiden deltar allt mindre i övermed av
jordbrukssynpunkt minstmigration från defrämst grundhuvud påtaget, urav

välbeställdai stället kommit delämpliga områdena, har attsystemet gynna mer
i medsig såväl förändringarjordbrukarna, över-motsätter systemetsom nu

frånkonkurrens län-trädespremier från EG:s sidaskottsinköp och öppensom
Även ursprungliga syftetdetEG, vilket GATT-avtalet kräver.der utanför om
inte kategorisera denfördelningspolitiskt, det givetvisalltså går att gemen-var

socialpolitik.formjordbrukspolitiken som en avsamma
fördelnings-första anblick tyckas slagsfonderna kan vidDe olika vara en

medborgare. Såvidagäller regioner, intepolitik, den åsyftade utjämningenmen
harindustrisektorer i kris,till industrier ellerden inte understödgår ut

nation ändamål den härregionalpolitik inom enskild typensom avsammaen
investeringar iförbättringar i infrastrukturennämligen stöd tillfonder, samt

aktuella och potentiel-kompetenshöjning denyrkesutbildning medför avsom en
brytaterminologi handlar det härarbetskraften. Gunnar MyrdalsI attom

regioner inom landantingen det gällerunderutvecklingens kretsgång,onda ett
blir då område 21968. Med denna analysländer emellan Myrdaleller ovan

syfta tilli stället förallokativ funktionskolexempel politik harpå attett ensom
område kan1987. heller dettaPadoa-Schioppa Inteform utjämningnågon av

traditionell mening.socialpolitik ialltså utgörasägas
till ända-ingripanden haråterigen exempelArbetsmiljöregleringar påär som

integrationen i form endaekonomiskamål befrämja denatt gemensamav en
medförsociala regleringarsocialpolitik ochbeakta bådemarknad. Man bör att

syfte tillmarknadskrafternas fria spel, ibegränsningar i rättaingrepp och att
olikadock helt1993b.marknadsmisslyckanden Majone Ingreppen är av

reglering. Socialpolitik brytersocialpolitik socialdet gällerkaraktär när resp.
i samhället. Denfördelningenmarknadens monopol vad gäller so-resurserav

för marknadensyftar till skapaciala regleringen däremot att taatt genomrum
1993.för fria konkurrensen Langebort hinder den

1970-talettariffer i slutettullar ochekonomiska hindren i formDe var avav
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så avskaffade mellan de länder då ingick i den europeiska ekono-gott som som
miska gemenskapen. När fullbordandet EG:s inre marknad påskyndadesav

bestämt datum för dess genomförande fastställdes, nämligen denatt ettgenom
1 januari 1993, och metoder för harmonisering infördes, såsomattgenom nya
principen ömsesidigt erkännande, det möjligt relativt tidpå kortattom var
avlägsna de kallade tekniskaså hindren, dvs. handelshinder i form nationelltav
varierande regler i protektionistiskt syfte och därmed försenatanväntssom
integrationen. Vad gäller regleringen hälso- säkerhetsföreskrifteroch påav
arbetsplatsen kan detta betraktas harmonisering produktionsvillkorensom en av
i syfte avlägsna sociala hinder för den fria konkurrensen, vilken skulle bliatt
snedvriden företag i del länder skulle kunna undvika vissa kostnaderom en

inte behöva beakta särskilda regler vid produktionen. Detsammaattgenom
principengäller lika lön för lika arbete. Att kunna utnyttja betaldsämreom

kvinnlig arbetskraft otillbörlig komparativ fördel.är en
Samordningen socialförsäkringar för migrerande arbetskraft har i stället attav

med arbetskraftens rörlighet, något grundförutsättningarnagöra ärsom en av
för fungerandeväl arbetsmarknad. fyra friheternaDe i EG inte bararören

och tjänster vid frihandelsavtal länder emellan, också friett utanvaror som ger
rörlighet för både kapital och arbetskraft, de båda produktionsfaktorerna i det
europeiska ekonomiska Ju rörlighet vi har för fakto-större dessa tvåsystemet.

bättre allokeringen och ekonomiskaden tillväxten bliantasrer, av resurser
längre sikt.på Vad det här handlar alltså koordination socialförsäk-ärom av

ringar länder emellan det gäller den enskilda arbetstagaren, inte harmo-när en
nisering olika socialförsäkringssystem. förordningenDen väl kändaav numera
EEG 140871 stadfäster fyra principernade likabehandling,nr om samman-
läggning, icke-överlappning exportabilitetoch just för möjliggöra koordine-att
ring de olika socialförsäkringarna i den enskilde arbetstagarens fall Wester-av
häll 1992. Vid pensioneringen sigskall kunna räkna till godo intjänadt.ex. man
pension från samtliga arbetstillfällen i vilken EG-nation arbetet utförtsoavsett
eller verksamheten bedrivits egenföretagare.det Slutsatsen blirrör attvar om
inte heller område 3 berör socialpolitik i traditionell mening.

allmänna regleringarna underDe område regleringar bäst4 är typen av som
sköts övernationell nivå den regleringanledningen nationell nivåpåatten av
inte skulle särskilt iverksam fri transnationell marknad Majone 1993a.vara en
Konsumentskyddet beslutats i Maastrichtfördraget likasåexempel,är ettsom om
miljöföreskrifter även dessa regleringarockså kan produktions-om ses som av
villkoren. Dock kan inte heller dessanågon regleringar tolkastyperav av som
socialpolitik i traditionell mening.

det härI sammanhanget det viktigt klargöra förhållandet mellan avregle-är att
ring, dvs. borttagande hinder, och återreglering den övernationella nivån.påav
En integrationsprocess det slag skapandet EG består tvåutgörsom avav av
parallella nämligen den sidan borttagandepå avreglering,processer, ena av
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återreglering, dvs.övernationellandra sidandenhinder, och pånationella
hälsoföre-motsättning i tolkaalltså ingenharmonisering. liggerDet att t.ex.

ihindersocialaborttagandeisåvälskrifter arbetsplatsenpå termer somavav
tidigaredeharmoniseringen, ersätterRegleringen,reglering.socialtermer av

föreskrifter eller göraheltantingennationella attgenomnyagenomnormerna,
möjligt.likvärdiga där såi princip ärde olika normerna

i dekan väster-avregleringinte allnaturligtvisföljerAv detta noterasatt som
åter-decenniernadeundermarknadsekonomierna motsvarasländska senaste av

integrationspro-europeiskadenresultatEG-nivå ellerreglering ärpå ett av
områdenåtertagandemarknadensgenerelltAvreglering somavavsercessen.

avregleringmedanrestriktioner,statligamonopol ellerför statligtvarit föremål
likaproduktion påhinder forborttagandelagstiftning enbartEG:s rörinom av

villkor.
viktigastedenframhävtshärintegration, harEG, ekonomiskförMålet som

social-områden,fört olikaEGpolitikanalys denvid t.ex.faktorn somen av
motiveringar uteslutermarknadspolitiskabetoningnödvändigapolitik. Denna

EFS7 harILO ochlobbyverksamhetandra faktorer. Dengivetvis inte helt som
och säkerhets-i hälso-standarderhöjningmedförtsannoliktbedrivit har en av

hade förvis-harmoniseringen1992,Grahlochföreskrifter se Teaguet.ex. men
socialpolitikdet gällerKommissioneninsats. närdennaskett även utanso -

iframför alltområdet,socialaV roll detbetydande påocksåDG har en-
själv-ingendockKommissionenharmoniseringsförslag. ärutformningen av

harmoniseringDirektivhjärna.hjärta ochEG:sdenständig aktör; är avom
utvidgai syftebyråkratisk nit ellervarkenutfärdasstandarder atttekniska av

kommissionenorimligt detmaktställning. Likakommissionens att sevoreegen
förbe-denreformer,sociala närkraft yrkarprogressivpolitiskt somsom en

syfteiingreppenbåda fallen skerregleringar. Isociala attföreslårreder och
inre marknaden.denfullborda

dimension, social-socialintegration,socialbeskrivitsoftaVad somsom
syfteiregleringarsocialabetraktaskan alltsåEGpolitik inom somsnarare

socialaavlägsnaområdemarknadensvillkorenutjämna attatt genom
lagstif-1993 inte harfram tilleftersom EG årdärmedblirSlutsatsenhinder. att

givetvis intesocialpolitik, hartraditionellhöra tillkanområden sägaspåtat som
förekommit.socialpolitikharmoniseringdirektheller någon av

7 fackliga samorganisationen.Europeiska

affaires sociales.industrielles8 Direction Générale relations etEmploi,-
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3 Indirekt harmonisering

Frågeställning3.1 och data

marknadsområde harmonisering vissInom kangemensamtett typav en av po-
litik eller vissa standarder, och ske gradvis de över-system attutanav normer
statliga beslutande anbefallt.så beslutat eller I samband med införandetorganen

principen ömsesidigt godkännande uttrycktes förväntningar attav om om en
spontan harmonisering detta skulle ske småningom olikaslag så närav sys-

och standarder för kunders preferenser King 1986. olikaAttutsattestem typer
politik kan föremål för eller vad jag här valt kalla indirekt,spontan, attav vara

harmonisering inom organisation har ekonomisk integration slutmålen som som
hypotes rimlig. empirisk undersökning harjag valt följaIär attsomen synes en

utvecklingen de socialförsäkringssystemen, pensioner, sjuk-dvs.tre storaav
försäkring och arbetslöshetsförsäkring i EG-länderna, för studera någonatt om

indirektform harmonisering länderna emellan skett under den tid dessa varitav
medlemmar i den europeiska ekonomiska gemenskapen. kunna särskiljaFör att

EG fråneffekterna medlemsskapet i den allmänna internationaliseringenav av
ekonomin har jag jämfört EG-nationernas utveckling med utvecklingen i EFTA-
länderna. har också skiljt mellan de ursprungliga EG-medlemmarna,Jag som
varit med sedan 1957, och det EG uppstod i och med Danmarks, Englandssom

databasinträde jagoch Irlands 1972. mig omfattar sammanlagtDen använt av
18 OECD-länder varav 13 västeuropeiska, miljonhar invånareänsom mer en
och har haft obruten politisk demokrati under efterkrigstiden. databasenIen
ingår alltså inte Island och Luxemburg, inte heller Grekland, ochPortugal
Spanien. nationsgrupper bildats därför EG5, omfattande Belgien,De ärtre som
Frankrike, Nederländerna, Italien Västtyskland; EG8, omfattande EG5-och

Danmark, Irland Storbritannien; omfattandeoch EFTA,samt samtgruppen
Österrike.Finland, Schweiz,Norge, Sverige och

dessa länder har jag utformningen ålderspen-För uppgifter rörandeanvänt av
sions-, sjukförsäkrings- och arbetslöshetsförsäkringen i femårsintervaller från
år 1955, dvs. före Romfördraget, fram till 1985. dimensionertvå år år Tre av
dessa socialförsäkringssystem har undersökts. Täckningsgraden definieras som
procenttalet försäkrade invånare förhållande till befolknings-i den relevantaav

9 SocialpolitikSvensk i Internationell Belysning är databas skapats vid Instituteten som
för Social ledningForskning, Stockholm, under Walter Korpi. innehållerDenav
information utvecklingen de viktigaste socialförsäkringsprogrammen sedan 1930avom
i miljon invånare och åtnjutit politisk18 OECD-länder med demokratiöver somen

och Luxemburg alltså uteslutnaunder hela efterkrigstiden. Island är på grund sinaav
Spanienlåga Portugal och inte uppfyllerinvánarantal, medan Grekland, kravet

obruten politisk demokrati.
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förarbetskraftentotaladenpensioner,för15-64 åråldernbefolkningen ibasen
avdragefterNettoersättningsnivåarbetslöshetsförsäkring.sjukförsäkring och

ensamståendeförberäknatshar somavgifter personsocialaochskatt enav
fråga.inationenoch iunder åretindustriarbetareförmedellönenprocent enav

förandelarnaprocentuelladeavseendemedbelysesFinansieringssystemen
fmansieringsbehovet.täckai frågaanställda attarbetsgivarna omstaten, resp.

dentillhörtbörjanfrånländer euro-utrönasyftet här ärEftersom att somom
EGinträdet i överförförberedde sigochgemenskapenekonomiskapeiska som

dimensio-definieradedeavseende påmedvarandralikablivittid har ovanmer
inomlämpligtdetär att gruppsocialförsäkringssystemen, resp.de trenerna av

harvariablernaolikaför demedeltaletkringspridningenstudera hurländerav
tyderökatoförändrad ellervaritharinomspridningenOmutvecklats. gruppen

spridningenHarharmoniserats.inte harsocialpolitikländernaspådetta att
harmonisering.indirektresultatkunnaskulle detta ettminskat, avdäremot vara

möjligtblir det attjämförelsegruppEFTA-ländernainföraGenom som enatt
eventuellochutvecklinginternationellallmäneffekterna enmellanskilja enav
harmoni-operationaliserajagvaldeSåledesEG.inom attharmoniseringindirekt

standardavvikelsen.minskningsering avensom
itrendereventuellafastställaavsiktiförändringsocial attstuderarNär man

Eftersomviktigt.observationenförstadenförtidpunktvaletutvecklingen är av
bildandetförevariablerna närmastutvalda avdevärdena pådata1955 års ger

tidsserierna.förutgångspunkttilldärfördevaldes1957,EEG år
förståsanalysenhetentid ärutveckling överspridningensstudiumVid ett av

variabelvärdenvissamedeltalet påspridningenvilken runtinomden grupp
detländerantal ärlitetutgörs etteftersomsig. Men avgruppernagrupperar

poli-markanteftersomrörelser,ländernasenskildadekontrollera enviktigt att
förutvecklingstendensenibrottorsakaland kanenda etttikförändring i ett

spridningskurvan.
socialförsäk-iersättningsnivånallmänhetoch i äventäckningsgradenEftersom
medelvärde-ökningsuccessiv% kan100överstiga avinte kanringsprogram en, ökningföruttryckdärmedochspridningstal avminskade enmedföra gena

Detmedelvärdet. ärökningavspeglarbaraegentligenhomogenitet avensom
utveckling innanmedelvärdenas mantill någotkännabetydelsedärför att omav

medelvär-grunddata1bilagaIspridningen.i omförändringen gesbedömakan
länder.för de1955-1985spridningar treoch grupperna avden

standard-ochdessafalloch i deberäknatsÄven dockharvariationskoefñcienterna°
påpekas.förhållandevill dettautfall,olikaavvikelsema ger
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3.2 Utveckling medelvärdenav

Medeltalen för täckningsgraden socialförsäkringsprogrammenökar för alla tre
i alla ländergrupperna från år 1955 till 1985. Vad gäller pensionerårtre var
medeltalet lågt 1955 har cirkasedan dess 90 % i EFTA-länderna.nått Demen
båda EG-gruppernas medelvärden låg högre EFTA-gruppens 1955,årän men
har ökat i långsammare takt och ligger cirka 65 % se figur 2.på Täck-nu
ningsgraden i sjukförsäkringen visar liknande utveckling: EFTA har ökat
kraftigt och ligger sedan år 1965 ungefär 90 %, medan EG-länderna,på som
låg högre i början tidsserien,avsevärt cirka 80 % sedan 1975.på årstannatav
Arbetslöshetsförsäkringens täckningsgrad har ökat markant i EFTA-grup-mest

där den cirka 90 %är medan medelvärdet i de båda EG-grupperna liggerpen, ,
ungefär 65 %på sedan 1970.år

Figur 2 Pensionemas genomsnittliga täckningsgrad i EG-8, EG-5 och EFTA
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Även Vadländer.för allaersättningsniváerna ökar i medeltal tre grupperna av
ökar och hamnar något överEFTA-gruppenpensioner detgäller är mestsom

sjukförsäk-tydligare i1985.båda EG-grupperna år Detta mönster är ännude
EG-nivämotsvarande årbetydligt lägreEFTA-medeltalet änringen. lågHär

EG-medeltalen1985, medankraftigt till 90 %sedan ökat är1955, har uppmen
ersättningsnivåer-Medeltalen förfigur 3.70 % sedan 1970 seungefär årär
dock medländergrupperna,arbetslöshetsförsäkringen ökar i allai tre en svagna

1980 och 1985.EG-länderna mellanminskning för åren

EG-5i EG-S, ochgenomsnittliga ersättningsnivåerSjukförsäkringensFigur 3
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och dearbetsgivarnasdefinieras härFinansieringsmetoderna statens,som
finansieringen. dessaandelen förNärden totalaförsäkrades andel treen avav

Förändringarövriga.båda deellerförändras förden alltsåförändras måste en
förenhetliga någonfinansieringsmetoderna uppvisar inga mönsteri grupper-av

i allaminskar denpensionernafmansieringsandelgäller treVad statens avna.
och stabilrelativt litenandelsjukförsäkringenländer. I är statensgrupperna av

betydligtarbetslöshetsförsäkringen störrei ärdenmedanallai tre grupperna,
arbetsgivarensökningsker markantEFTA-ländernastabil. lrelativt avenmen

liggerdenochsocialforsäkringsprogrammeni allafinansieringenandel treav
varia-medeltal dennahögrehar1985. EG-gruppernaungefär 50 % årpå ett

medelvärdelägresjukförsäkringen,gällerdetEFTA-gruppen när ettbel än men
anställdasgäller dearbetslöshetsförsäkring. detNärpensioner ochi fråga om

nivånmedanEFTA-gruppen,minskning isuccessivskerfinansieringsandel en
stabil i EG-grupperna.är mera

finan-itydligafinns det inga sättetredovisningen mönsterframgår attSom av
finns det alltsåEG -ländernaEFTA ellerVarken isocialförsäkringar.siera -

socialförsäkring-gällerpolicy mix detfinancial närdominerandenågon typ av
finansiering.arnas

Täckningsgrad3.3

indikatorerstandardavvikelsernas utvecklinganalysentillVi övergår somavnu
täcknings-avseendeSpridningen med påeller dessharmonisering motsats.på

och i allasocialförsäkringssystemeni allastabilsig treförhåller rättgraden tre
Österriketidsserierna.oroliga decenniet iförstaefter detländergrupperna

i ökadutslagpensioner,täckningsgraden i någotminskning ivisar som geren
detarbetslöshetsförsäkringen ärI1985 för EFTA-gruppen.standardavvikelse år

efterinom EFTAspridningansvarigt ökadförSverige attstället äri ensom
1985. Bådatäckningsgrad100 % årregelförändringar för KAS ha införtgenom

1965 ochmellanspridningskurvor årenuppvisar markant fallandeEG-grupperna
det förs-vi bortser frånallmänhet,arbetslöshetsförsäkringen. I äveni1970 om

stabilitetförbilden uttryckanalysen 1965,decenniet och börjat år merta ger
4.se figurEG-gruppernai de bådainomharmonisering, såväl EFTAän som

källor,andrafrånsocialförsäkringsfmansiering kommerandelarMindre somav
därförkällorna nårde här nämndauteslutna ochförsäkringsfonder, ärfrämst tre

till 100 %.tillsammans upp

debatten,2 politiskaakademiska denför den såvälrelevantsista punkten ärDen som
socialdemokratis-tillhöra de nordliga,överlagEFTA-ländema oftaeftersom anses
välfärdssamhälleni klassificeringarkategoriernastatsfmansieradeka eller av

Leibfried 1992.Esping-Andersen 1990;
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Figur 4 Spridningen i arbetslöshetsförsäkringens täckningsgrad i EG-8, EG-5 och
EFTA
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3.4 Ersättningsnivåer

När det gäller ersättningsnivåer uppvisar EFTA-gruppen klara harmoniserings-
tendenser i alla socialförsäkringsprogramrnen. Inom EG5 minskar sprid-tre
ningen bara i arbetslöshetsförsäkringen medan tillden och med ökar i de båda

sjukförsäkringen.andra framför allt i Den märkbara ökningenprogrammen,
i standardavvikelse för EG8 mellan 1980 och 1985 beroråren främst denpå

3 EG8 skulle sjukförsåkringen, viharmonisering ipå även använt varia-ge omprov
tionskoefñcienten indikator.som
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i sjuk- arbetslöshetsförsäkringdrastiska minskningen ersättningsniváerna ochav
Även Belgien Nederländernafrån 24 % i Storbritannien. och52 till 27 resp.

ersättningsnivåer i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen vid dennaminskar sina
Belgientid. gäller pensioner ökar däremot ersättningsnivân kraftigt idetNär

givetvis också ökarsamtidigt Nederländerna inför minskningar, något somsom
Sammanfattningsvis vi alltså ingastandardavvikelsen inom EG-grupperna. ser

däremotlikhet ersättningsniváerna inom EG-ländernatecken ökandepå menav
se figur 5.inom EFTA-gruppen

EG-8,i sjukförsäkringens genomsnittliga ersättningsnivåer iFigur Spridningen5
EG-5 EFIAoch
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Finansiering3.5

arbetsgivarav-socialförsäkringar,finansieringskällor tillfinns i huvudsaktreDet
katolska-skattefinansiering. denavgifter och statlig Inomgifter, de anställdas

i kontinentalautvecklingen dettraditionssfaren, har domineratkorporativa som
anställda,arbetsgivare ochoftast delats mellanhar fmansieringsbördanEuropa,

finansierings-länder harskattefinansiering. andrainslag Iibland med ett av
förändringar-1955 till 1985 hardiversifierat. Under periodenvaritsystemet mer

varitfinansieringskällorna någotolikai proportionerna mellan de stora,trena
utveckling. intekanmedelvärdenas Mankonstaterades vi diskuteradenärsom

harmonisering. Vad gällerurskilja klara tendenserheller några statensmot
EG-grupperna någoti sjukförsäkringen de bådaandel finansieringen går motav

dethuvudsak förblir stabil. Näriheterogenitet, medan EFTA-gruppenstörre
efter 1965,EG5 och EG8 ökat årheterogeniteten inomgäller pensioner har men

vid det första observa-mycketeftersom spridningen inom storgrupperna var
1985. EG8 i högregäller fördetta lägre Detta ännutionsåret den årär trots

gradåterinförande högDanmarksför EG5, berorgrad någotän enavsom
sitt pensionssystem.skattefinansiering avav

distinktuppvisar mycketarbetslöshetsförsäkringenSkattefmansieringen ettav
spridningstal kaninitialt högtEG-grupperna.för de båda Frånmönster ett en

linjen1970, då plötsligtskönjas fram till årtill ökad homogenitetklar tendens
kontrollVidförlopp skjuter i höjden.standardavvikelsensindikerar avensom

Belgien, Danmark,fem länderinte mindrede enskilda länderna framgår änatt
skattefinansiering arbets-sinVästtyskland ökarItalien, Nederländerna och av

figur1970 1975 semellan ochlöshetsförsäkringen vid denna tid, alltså åren
arbetslöshetökningenden kraftigarimlig förklaring till detta6. ärEn somav

politiska och socialai förening med den1973följde den första oljechocken årpå
början 1970-1960-talet och isistaEuropa de årenöversvepte avavoro som

Även länder höll fast ellerspridning; somligavisar ökad1980 data påtalet. års
Teckenövergick till avgiftssystemen.andraskattefinansiering, medanökade sin

Storbritan-efter detförst i 1985 data,olikheten kommer årstill minskning attav
finnsVad gäller EFTA-ländernaändrat inriktning.nien och Danmark en svag

ipensionerna, inte arbets-sjukförsäkringen ochharmonisering itendens till men
minskar.spridningen ökar,löshetsförsäkringen, där ömsomömsom

finansie-den totalaprocentuella andelvi här tittar de källornasEftersom på tre av
i eller bådakälla betyder minskningökning ibeaktaringen, måste att enenenman

de andra.

15 ha kvali-skulle de sista båda fallen intevariationskoefñcientenanvändningVid av
harmonisering slutresultat.ficerat sig för som
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Figur 6 Spridningen i andelstatens arbetslöshetsförsäkringens finansiering i EG-av
EG-5 och EFTA
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När vi övergår till undersöka arbetsgivaravgifterna finansieringskällaattnu som
för socialförsäkringarna, bör givetvis beakta dessa delvis spegel-attman ger en
bild skattefinansieringen, eftersom de anställdas egenavgifter ligger någotav så

stillanär tidsperiodenöver i fråga. Detta särskiltär relevant förresonemang
analysen arbetslöshetsförsäkringen, där EG5 och EG8 naturligtvis uppvisarav

abrupta ökning spridningen mellan åren 1970 och 1975samma be-av som ovan
skrivits. Vad beträffar arbetslöshetsförsäkringen ökar EFTA-gruppen sin homo-
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någotspridningendäremotökarländergruppernaallaInomgenitet något. tre
sjukförsäkring.7se figurpensionerför resp.

EG-8,ifinansieringpensionemasandelarbetsgivamasiSpridningenFigur 7 av
EFTAEG-5 och
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spridningentenderarfinansieringenandelanställdasdebeträffarslutligenVad av
ländergrupperna.allaförochförsäkringsprogrammen trei allaöka treatt

socialförsäk-för definansieringssystemen tre storahelhet hari sinBetraktade

Variationskoefficien-harmoniseringuppnåtthär ha5 skulleoch EG8Både EFTA om
hetero-ökningentydligadock denmotsägsetiketterandesådant avanvänts; avettten

del.periodensundergeniteten senare
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ringarna alltså inte undergått någon entydig form harmoniseringsprocess,av
förändringarna inom de enskilda nationerna harmen ofta varit så drastiska.nog

Ibland ändrar länder politik samtidigt, i olika riktning, varvid inte alltidmen
spridningsmåtten förändras. Därför kan också ibland faktisk minskningen av
spridningen helt slumpmässig i stället försynas resultatetvara reellav en
harmoniseringsprocess. Av alla länder ingått i de detärtresom grupperna,

Österrikeegentligen bara och till del Västtyskland haft relativt stabilaen som
finansieringssystem i huvudsak baserade på avgifter i lika andelar från arbetsgi-

och de anställda.vare
Det torde uppenbart det just finansieringsmekanismernaattvara kundevar som

tänkas ha undergått harmoniseringsprocess medlemsskapeten i EG,genom
detta med hänsyn till de ekonomiskt politiska rättesnörengemensamma följssom

medlemsländerna med sikte målet fullständigav ekonomisk integration.om
Emellertid måste vi här dra slutsatsen det inte finns någraatt belägg i dessa
data skulle kunna stöda hypotes harmoniseringsom finansierings-en om av

i EG-länderna för de socialförsäkringarsystemen ingått i undersökningen.som
Om vi enbart beaktar begynnelse- och slutvärdena på spridningskurvorna för

alla fem variablerna i de försäkringssystemen, finnertre vi bland de 15 sprid-
ningskurvorna inom länder nio fall minskad standardavvikelseresp. grupp av av
för EFTA-länderna och för EG5 EG8. EG kan alltså intesex överlagresp.
uppvisa högre harmoniseringsgrad EFTA.än Inte heller visar EG5 någon
högre grad harmonisering EG8.än Vid de tillfällen dessaav bådatre grupper
uppvisar olika resultat, det i ställetär EG8 vid två dessa minskat sinsom av
heterogenitet. Alltså får vi inte belägg för EG5 för någotatt högreutsatts
harmoniseringstryck på grund det tidigare inträdet i gemenskapen.av

Tvärt vad hade kunnatemot vänta sig detär alltså EFTA-ländernaman som
oftare de bådaän EG-grupperna under de årtiondena blivit likasenaste mer
varandra med avseende på de dimensioner de socialförsäkringarnatre storaav

ingått i denna undersökning.som

7 Eftersom EG5 ingår i EG8 och dessa därmed är beroende varandra,grupper av
har de jämförts med EFTA.separat

8 Vid jämförelse nivåerna på standardavvikelsen vid sistaen observationstillfället,av
1985, visar EFTA lägsta värdena niopå de 15 variablerna, medan EG5 och EG8av
lägger lägst fyra gånger ett likatre poängtal.resp.
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utvecklingframtidaochHittillsvarande4

flerfal-förvissoutfallet ärförvånandeganskaredovisadedettillOrsakerna ovan
kommaförstaför detmåsteHärsvårskiljbara.analytiskt mandessutomochdiga

EGfråntrycket1985till årFramundersökningen. varförtidsramenihåg
denhadeheller gemensammasocialpolitik. Integällerdetnärmycket svagt

politikekonomiskområdendefullständigt;genomförts avpolitikenekonomiska
dimen-dedentänkas atttypkanperioddennaunder avvaraharmoniseratssom

hypotesrimligpåverkades. Eninteundersöktshärsocialpolitiksioner somav
slutetunderEG-ländernaiarbetslöshetsnivåerna avde högaattannarsvore

budgetunderskott,kraftigtsåframkallathaskulle ett1980-taletoch1970-talet
kunnathaskullesocialförsäkringsprogranunenomdimensionering avatt en

1985.redan årskönjas
skullefinansieringsmetoderna varahypoteserna attnämntsSom en avvarovan

bortriktningidåochharmoniseringstendenserförobjektentänkbarade närmast
utbudsekonomi,teori ochekonomisk somNeoklassiskskattefinansiering.från

kritiskabåda motEG-konstruktionen, är enikittetsjälvautgörtillsammans
Någonsocialpolitiken.skattefinansieringsåväl avsektor motoffentlig somstor

EG-ländernaförhuvudkällaavgiftsfinansieringriktningi somtendenstydlig mot
fram-teorierdeförstärkerfaktum somDettamärkbar.intedockärgruppsom socialpoliti-beträffarvadnuläget,iochhistorisktbåderoll,politikensförts om
refor-förtillväxtenekonomiskaden ramarVisserligen sätterutformande.kens

denföruttryckvarithittintills ettmodell harsocialpolitiskvalet avmenmer,
nivå.nationellviljanpolitiska

sammanhangethäri dettydligt omframträderrollpolitikensnationellaDen
uppnåttEFTA-ländernaharvisades enSomEFTA-gruppen.vi på ovanser liggerdessutomochEG-ländernasinsemellan änharmoniseringgradhögre av täckningsgrad.ochersättningsnivåergällerdethögre närklartEFTA-gruppen
samhälletsindustrialiseradedetmedförklarasintekanskillnadenhärDen

harhellerIntehävdar.konvergensteorins.k.densocialpolitikbehov somav EFTAeftersomgemensamhetsstruktur,ekonomiski någoningåttländerdessa
övrigadeharSchweizundantagmedfrihandelsområde. Men avvaritbara ett

Österrike, decenni-fleraunderochFinlandNorge,Sverige,iländerna gruppen,
dessutomharochstyrkeförhållandenpolitiskalikartadeganskavisat upper

kunnatordefaktorerDessaarbetsmarknaden.törhandlingstraditionerliknande
sigskiljerochriktningiutvecklatssocialpolitikderas sammavarförförklara

EG-länder.flertaletidenfrån

ocharbetsmarknadspolitikundersökningarolikaunderstrukits i av9 harlikhetDenna
Korpi 1991.ochSoskice 1990Searbetslöshet.till t.ex.orsakernapolitiskadeav
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Vad betyder de resultat här redovisats för den framtida utvecklingennu som
Frågan likaär relevant för medborgaren den omöjligär för forskarensom att
besvara. Målanalysen den europeiska gemenskapen .och definitionen deav av
olika kriterierna för socialpolitik har möjliggjort klargörande orsakssam-ett av
manhangen bakom såväl resultaten den här undersökningen avsaknadenav som

traditionell direkt socialpolitik. Dennaav angreppsmetod viktigär för formaatt
hypoteser den framtida utvecklingen, eftersom objektet förom vår analysmen

ovanligtär rörligt, skulle hypoteserna bli i hög grad spekulativa. Jag har här i
stället valt formulera några grundläggandeatt kriterier bör beaktas vidsom
teoretiska formuleringar den europeiska socialpolitikens utveckling.av

A. Förutsägelser framtida utveckling social karaktär i socialveten-görsom av
skaperna oftast under antagande förutsättningarna för orsakssambandenattom
förblir oförändrade. Att extrapolera trender utifrån de här redovisade resultaten

riskabelt,är eftersom konstruerandetextra den europeiska gemenskapen i högav
grad är pågående EG kontinuerligt.växer Den juridiskaen basenprocess. är
nämligen inte bara fördragen, också varje utslag EG-domstolen.iutan Tillsam-

dessautgör båda element EG:s regelverk Pacquismans communautaire.
Dessutom ändamåletär med EG skapa övernationellatt organisa-typen ny av

tion. Den inteär enbart internationell samarbetsorganisation, i vilken enskil-en
da ingårsuveräna för befrämja vissastater mål. I ochatt med medlemskapet
avstår frivilligt del sitt självbestämmandestaterna de förbinderen av attgenom
sig följa vissa lagar och förordningaratt och vid behov harmonisera den egna

Ånationella lagstiftningen följdenligt. andra sidan det ohistorisktär uppfattaatt
EG variant nationalstaten kan tänkas följasom en utvecklings-ny av som samma
mönster nationalstaten har gjort. EG är överstatlig politisk formation,som en
till vilken nationsstaterna avstått del sin suveränitet, ocksåen av men som
utökar sin politiska makt medlemsstaternagentemot varje harmoni-nyttgenom
seringsingrepp.

B. Graden politisk makt den överstatliga statsbildningenav uppnårsom nya
är viktig frågeställning. Hur kommer denen politisk uniontypnya av som
Maastrichtfördraget förespråkar ut Här det gradenär federalismatt se av som

denär relevanta frågan Kleinman-Piachaud 1992. Om resultatet blir totalen
politisk integration, kommer naturligtvis socialpolitikenäven definieras ochatt
implementeras på överstatlig nivå. Enbart i detta fall detär någon mening med

tala europeisk välfärdsstatatt eller mindreom välkänden modell. Blirav mer
resultatet i stället någon form federalistisk politisk union, kommerav avväg-

73°Se Meehan 1991 för framställning EG-domstolens roll vaden gäller implemen-av
teringen EG:s lagstiftning i de olika medlemsstaterna, såvälav dess banbryt-som av
ande funktion många socialpolitiska områden skapa precedensfallattgenom som
kommissionen kan utnyttja i sina förslag.senare
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kompetensområdensocialpolitiska attöverstatligaochnationellamellanningen
problemet.intressantabli det mest

domine-blivitharintegrationen,ekonomiskaEG, den merförHuvudmåletC.
inredenfullbordandesnabbtdå1980-talet,medoch avfrån etttidigarerande än
frånkonkurrensenkunna mötaförnödvändigtabsolut attansågsmarknaden som

utvecklingSydostasien. DennaiindustrinationernadeochUSAJapan, nya
ochRomtraktaten118 iparagrafmellanjämförelsevidtydligtsigavspeglar en
till118MedanEnhetsakten.tillkommit uppmanarparagraf ll8a genomsom

speciellmedområdetsocialadetmedlemsstaternamellansamarbetenära
produktionsvillko-enbartll8aitilläggetarbetsvillkoren, rörtillhänsyn tagen

imajoritettredjedelsmed tvåocksådeträckerEnhetsaktenmedochIren.
säkerhetsföre-ochhälso-harmoniseringbeslutaförministerrådet avatt om

harmoniseringenpåskyndasyftereform attarbetsplatsen,skrifter på varvarsen
marknaden.denfullbordadärmedoch gemensammaproduktionsvillkorenav

socialtochpolitisktigenomförasinte ettintegration kanekonomiskMen
unioneuropeiskinomsamverkanpolitisk somutvecklingDen enmotvakuum.

fullbordandetföljdlogiskheltdärförMaastrichtfördraget är aviskisseras en
för-kommit imålpolitiskadeMenmarknaden. som nuden gemensammaav

dominerademålideologiskapolitisktdeannorlunda än somdelvisgrunden är
grund-stabilitet ärPolitisk ettundertecknande.Romfördragetsförtidenvid

vissa1987;Padoa-Schioppafungerandemarknadensförvillkorläggande
rekommenda-denlinje,enligttolkas t.ex.kaninitiativsocialpolitiska samma

Konvergensbenämnsoch1992i juli avMinisterrådet somtion antogsom
socialpolitik.skydd ochsocialt

margi-ochfattigdomundersökningartalrikautföralåtitharKommissionen av
Marginalisering1991.Roomse somländernaeuropeiska t.ex.i denalisering

familje-förändringar iutveckling;demograñskarbetslöshet;långvarigföljd av
dualis-ökandedenförsäkring;arbetslösaväxande utanstrukturen; grupper av

alladeltidsarbeten;ellertillfälligaandelalltmed störrearbetsmarknadenpåmen
skillnaderAlltförinstabilitet.social storaochpolitisktillledakanfaktorerdessa
rörlighet,friaarbetskraftensförhinderockså utgörakantrygghet ettsociali

turism, dvs.socialfenomenettillupphovkanskillnaderlikaväl gesammasom
ocksåfinnsDetbidrag.socialatilltillgångenfunktionibosättningsortval avav

socialformanvända någonviljaskullemedvetet avländernågrarisk atten
blirinte längredevalveringekonomiskadenför ersätta somdevalvering att

fullbordande.unionensoch monetäraekonomiskadenmedochmöjlig i
medlemsländernabindande,intealltså ärRekommendationen, uppmanarsom

nationellmål påsocialpolitiskauppnåendetför resp.huvudsak verka trei avatt
varjetillekonomiskaminiminivå resursernämligennivå, garantera avatt en

denintegration;social garanteraochekonomisk attförverkamedborgare; att
in-anställning,sinslutatvingaspension eller enigårarbetstagare somsom

arbetsinkomsten.tidigaredentillförhållandeiskäligkankomst ansessom
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En viktig aspekt på detta dokument detär förstaär gångenatt medbor-som
beaktas i socialpolitiskagarna sammanhang. Alla direktiv eller rekommenda-

tioner inom den sociala sfären har hittills varit begränsad till arbetskraften,
såsom i sociala stadgan från år 1989 eller det sociala protokollet i Maastricht-
fördraget. Vidare skall det understrykas denna rekommendation inteatt innebär

val någon specifikett modell för utformningenav socialpolitiken. Det förstaav
delmålet heltär enkelt uppmaning till de nationer, inteen ännu har införtsom
någon form socialt skydd för dem står utanförav arbetsmarknaden, såsom att
göra. De nationer redan har sådan lagstiftning förväntassom typ inteav ta nya
initiativ eller ändra Harmonisering isystem. det här fallet gäller existensen, inte
modeller socialt skydd.av

D. I takt med den ekonomiska integrationenatt fullbordas och den politiska
samverkan utvecklas enligt planerna kan alltså förvänta sig fördjupningman en
också den sociala integrationen. Men såvidaav inte starkt centraliseraden stat
Europa uppstår, kommer den traditionella socialpolitiken huvudsakligenatt
utformas på nationsnivå. Nationalstatens ställning i framtida federalt Europaett
blir då centralt problem.ett Här detär urholkandet nationalstatens autonomiav

kan få konsekvenser för socialpolitiken.som Man kan urskilja faktorertre som
för sig eller tillsammans kan inkräktavar på de nationella regeringarnas möjlig-

heter utveckla elleratt behålla sin traditionella socialpolitik, i den mån den
politiska vil jan finns, nämligen internationaliseringen ekonomin, den överstat-av
liga organisationens karaktär, och regionernas framtida roll.

internationaliseringen ekonomin och då särskilt den ökandeav integrationen
världsekonomin, främst deav transnationella företagen, kangenom påverka

nationell socialpolitik på två sätt: undandragande investeringar igenom deav
fall företagsklimatet inte bedöms lämpligt, något kan resulterasom isom
stagnation den ekonomiska tillväxten och därmedav minska de finansiella

för socialpolitiska åtaganden;resurserna indirekt tryck på likriktninggenom av
institutionella strukturer i de länder ingår i den globala världsekonominsom
Dore 1993, Soskice 1993.

Utmaningen den inhemska socialpolitikenmot torde inte komma direkt från
överstatliga politiska EG-kommissionen hävdar kontinuerligtorgan: och bestämt
avsaknaden intentioner harmonisera socialpolitiskaav att modeller. Det är

den ekonomiska politiken,snarare framför allt efter genomförande denett av
ekonomiska och unionen,monetära sätter förgränser den nationella själv-som
ständigheten. Faktorinkomster skall helt bestämmas marknadskrafternaav
Goodhart 1990, vilket inte blott innebär för minimi- och solidaritets-stopp
löner; även understöd till industrier eller industrisektorer i kris, liksom speci-
ella lokala band vid offentlig upphandling blir helt uteslutna. Räntan kan inte
längre användas politiskt nationellt instrument försom stimulera ekonominatt
eller vice Ingrepp de båda slagen harversa. varit viktiga elementav isenare en
aktiv arbetsmarknadspolitik, det kan knappast definieras traditionellmen som
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socialpolitik.
ställningochrollframtidaregionernasnuvarandedefaktorn rörtredjeDen
koalitio-oftaellerföretagare,Lokalaorganisationen.överstatligadeninom nya

utvecklingspotential,medregioneri storarbetsmarknadens parter,ner av
förhand-börjatredanharnationalstaterna,centraliserademinsti dealltframför

ochStreeckmarknadspositionersinaförbättrasyfteiEGmed1a direkt att
för denirrelevantsuccessivtnationelladenOm staten anses1993.Schmitter

ochinnovationsförmågaföretagensverkandedäroch deutvecklingenlokala
utveck-nationsstatensförbenägenheten taattkonkurrenskraft, kommer ansvar

försåvälregionerkonkurrenssvagaför somKonsekvensernaminska.ling att
betydande.blikunnaskullemarginaliseratsmedborgare som
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åttasocialförsäkringen EG-Iönder, ifem EG-Täckningsgrad iTabell i
sfandardavvikelserEFTA-Iönder 1955-1985: Medelvörden,femländer och i

variafionskofficienferoch

befolkningPensioner
EFTAEG-8 EG-S

Medl SAMedl SA VKSA VKMedl
Ar

0,68 0,440,10 0,210,67 0,480,38 0,251955
0,33 0,93 0,170,64 0,220,530,61 0,321960

0,93 0,170,19 0.280,31 0.670,68 0,211965
0,28 0,93 0,170,67 0,190,67 0,311970

0,150,29 0,930,66 0,190,21 0,320,671975
0,93 0,160,270,67 0,190,21 0,310,681980

0,210,910.19 0,290,20 0,30 0,670,681985

arbetskraftSjukförsäkring total

EI-TAEG-SEG-B
Medl SA VKSA VKMedlSA VKMedl

Ar

0,41 0,600,16 0,690,59 0,090,270.67 0,181955
0,72 0,42 0,590,63 0,06 0,100,221960 0,70
0,94 0,12 0,130,12 0,180.690.71 0,11 0,161965
0,94 0,10 0,110,74 0,09 0,130,110,75 0,081970

0,07 0,96 0,09 0,090,77 0,050,79 0,10 0,121975
0,080,10 0,97 0,080,80 0,080,131980 0,82

0,13 0,130,81 0,08 0,940,070,82 0,09 0,111985

Arbetslöshefsförsökring arbetskraftfoial

EG-5 EFTAEG-8
Medl VKSA VKSA VK MedlMedl

Ar

0,36 0,18 0,490,25 0,590,24 0,51 0,420,471955
0,59 0,39 0,19 0,500,260,24 0,49 0,440,491960

0,29 0,59 0,42 0,460,48 0,490,52 0,251965
0,20 0,410,13 0,20 0,490,25 0,640,62 0,151970

0,20 0,65 0,22 0,340,130,15 0,24 0,660,641975
0,75 0,11 0,140,14 0,210,18 0,650.671980

0,190,21 0,79 0,150,130,11 0,17 0,630,661985

10 13-1112
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Ersöhningsnivåer ensamståendeTabell socialförsäkringenI för en
åtta EG-Iånder, EG-Iönderi i fem och item EFTA-Iönder 1955-person

1985: Medelvörden, standardavvikelser och variaiionskofficienter

Pensioner

EG-8 EG-5 EFTA
Medl VK Medl SA VK SAMedl

Ar

1955 0,33 0,06 0,19 0,36 0,03 0,08 0,30 0,23 0,76
0,48 0,11 0,241960 0,39 0,38 0,37 0,28 0.74

0,49 0,15 0,32 0,57 0,11 0,20 0,48 0,24 0,491965
1970 0,51 0,17 0,33 0,60 0,12 0,20 0,51 0,18 0,36

0,57 0,14 0,25 0,57 0,081975 0,50 0,14 0,29 0,14
1980 0,54 0,12 0,23 0,62 0,06 0,10 0,62 0,10 0,17
1985 0,60 0,12 0,21 0,64 0,14 0,22 0,66 0,10 0,15

Sjukförsäkring 26 veckor

EG-5EG-8
SA VKMedl SA VK Medl Medl VK

Ar

0,27 0,66 0,20 0,39 0.671955 0,48 0,56
0,23 0,43 0,701960 0,51 0,30 0,59 0,70

0,82 0,26 0,63 0,211965 0,66 0,28 0,43
0,80 0,22 0,66 0,311970 0,73 0,25 0,34

1975 0,78 0,21 0,26 0,87 0,25 0,76 0,19
1980 0,77 0,20 0,26 0,82 0,28 0,80 0,26

0,77 0,87 0,27 0.31 0.90 0,091985 0,29 0,38

Arbefsiöshetsförsökring 26 veckor

EG-8 EG-5 EFTA
SA Medl 5A VK SAMedl VK Medl VK

Ar

0,30 0,321955 0,11 0,37 0,14 0,44 0,32 0,21 0,68
1960 0,40 0,52 0,45 0,25 0,56 0,38 0,20
1965 0,27 0,49 0,33 0,680,45 0,59 0,48 0,16 0,33
1970 0,60 0,19 0,31 0,64 0,15 0,23 0,50 0,23 0,47

0,69 0,16 0,231975 0,68 0,14 0,21 0,61 0,17 0,28
1980 0,75 0,78 0,11 0,130,12 0,17 0,60 0,09
1985 0,69 0,19 0,27 0,75 0,05 0,07 0,69 0,08 0,12
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åtta3. Statens fincnsieringsandel socialförsäkringenTabell i EG-Iönder, iav
fem EG-Iönder fem EFTA-Iönder 1955-1985: Medelvörden,och i

standardawikelser och variationskofficienter

Pensioner

EG-8 EG-s EFrA
Medl SA VK SA VKMedl Medl SA VK

Ar

0,85 0,27 0,19 0,70 0,41 0,211955 0,44 0,37 0,52
0,40 0,38 0,93 0,19 0,10 0,51 0,33 0,17 0,531960

1965 0,34 0,26 0,77 0,20 0,08 0,40 0,33 0,21 0,64
0,31 0,25 0,80 0,17 0,10 0,59 0,30 0,23 0,771970

0,63 0,30 0,23 0,760.32 0,31 0,95 0,16 0,101975
0,09 0,60 0,22 0,08 0,380,32 0,31 0,95 0,151980

0,11 0,11 0,94 0,21 0,07 0,320,28 0,32 1,131985

Sjukförsäkring

EG-SEG-a EFTA
SA VK Medl SA VKSA MedlMedl VK

Ar

0,12 0,750,83 0,09 0,11 1,19 0,171955 0,15 0,12
0,09 0,14 0,15 0,11 0,741960 0,17 0,16 0,95 1,51

1,10 0,15 0,09 0,600,21 0,80 0,15 0,161965 0,17
0,17 0,15 0,16 1,050,17 0,97 0,11 1,541970 0,18

0,12 0,19 1,58 0,11 0,12 1,040,18 0,19 1,041975
0,14 0,19 1.38 0,10 0,10 0,931980 0,20 0,19 0,94
0,10 0.20 2,06 0,13 0,10 0,710,17 0,20 1,211985

Unemployment

EG-s EG-5 EFTA
SA SASA VK Medl VKMedl VK Medl

Ar

0.44 1,10 0,20 0.16 0,791955 0,38 0,35 0,93 0,40
0,290,82 0,41 0,40 0,98 0,25 0,851960 0,39 0,32

0,31 0,91 0,36 0,39 1,09 0,28 0,27 0,981965 0,34
0,66 0,22 0,1 0,50 0,32 0,32 1,001970 0,28 0,19 1

0.230.43 0,24 0,55 0,44 0,15 0,33 0,24 1,081975
0,33 0,27 0,80 0,27 0,32 1,191980 0,37 0,30 0,79
0,30 0,30 1,01 0,25 0,28 1,121985 0,33 0,28 0,87
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åttaTabell 4. Arbetsgivarnas finansieringsondel socialförsäkringen i EG-av
Iönder, Hem EG-Iönder i fem EFTA-lönder 1955-1985: Medelvörden,och

stondardawikelser och vorlationskomclenter

Pensioner

EG-8 EG-S EFTA
Medl VK SAMedl VK Medl SA VK

Ar

1955 0,33 0,23 0,70 0,31 0.830,44 0,21 0,17
1960 0,29 0,23 0,78 0,39 0,46 0,26 0,16 0,60
1965 0,31 0,20 0,66 0,38 0,33 0,19 0.58
1970 0,32 0,21 0,65 0,40 0,50 0,38 0,24 0,64

0,34 0,20 0,59 0,40 0,48 0,15 0,351975
0,271980 0,34 0,55 0,39 0,52 0,14

1985 0,37 0,22 0,61 0,43 0,53 0,55 0,20 0,37

Sjukförsäkring
EG-B EG-5 EITA

SA SA VKMedl SA VK Medl VK Med

0,50 0,51 0,15 0,29 0,23 0,20 0,841955 0,41 0.21
0,17 0,32 0,20 0,751950 0,41 0.22 0,521
0,20 0,37 0,29 0,601955 0,45 0,53 0,56

1970 0,50 0,29 0,57 0,63 0,26 0,42 0,34 0,22
0,32 0,65 0,23 0,36 0,31 0,601975 0,60 0,19 0,52

0,35 0,32 0.601930 0,57 0,29 0,60 0,21 0,53
0,29 0,46 0,29 0,601955 0,59 0,23 0,40 0,64 0,48

Arbatslöshetsiörsökrlng

EG-8 EG-5 EFTA
SA VK Medl SA VK MedlMedl VK

0,32 0,92 0,40 0,38 0,95 0,19 0,24 .231955 0,35 1
0,30 0,39 0,351960 0,33 0,92 0,21 1,04

0,35 0,29 0,83 0,41 0,33 0,80 0,25 0,21 0,84
0,16 0,38 0,50 0,13 0,26 0,26 0,22 0,841970
0,19 0,52 0,39 0,17 0,44 0,190,371975

0,43 0,25 0,58 0,47 0,26 0,55 0,39 0,1 0,281980 1
0,24 0,60 0,42 0,30 0,70 0,241985 0,41 0,46 0,11
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åtta ght EG-socialförsäkringen ifinonsieringsandelArbetstagarensTabell av
Medelvörden,1955-1985:EFTA-länder1femEG-lönder ochländer, item

voriationskofficienterstandardawikelser och

Pensioner

EFTAEG-5EG-8
SA VKMedlSA VKMedlSA VKMedl

Ar

0,13 0,310,400.310,30 0,090,710,24 0,171955
0,050,410,580,42 0,240,26 0,861960

0,300,33 0,100,590,250,420,35 0,221965
0,290,33 0,090.580,44 0,250,580,220,371970
0,670,180,260,21 0,480,450,690.230,341975

0,17 0,660,260,420,46 0,190,23 0,670,341980
0,15 0,640,240,550,250,460,730,260,361985

Sjukförsäkring

EFTAEG-5EG-B
VKSAMedlSA VKMedlVKMedl SA

0,260,160,610,40 0,110,350,150,441955
0,300,170,580,39 0,120,390,160,421960
0.220,120,550.30 0,180,480,34 0,161965
0,300,500,27 0,210,33 0,19 0,571970

0,30 0,800,370,23 0,180.750,23 0,171975
0,29 0,780,370,170,260,690,23 0,161980

0,820,39 0,320,24 0.890,260,850,25 0,211985

Arbetslöshetsförsökring

EFTAEG-5EG-8
SA VKMedlSA VKMedlSA VKMedl

0,280,61 0,171,090,220,200,720,200,281955
0,20 0,400,501,050,210.200,750,28

0,650,470,970,23 0,220,740,230,321965
0,32 0,740,420,20 0,720,280,560,29 0,161970

0,730,43 0,320,630,1 10,170.570,20 0,1 11975
0,350,870,180,200,760,201980

0,760,29 0,221,120,28 0,310,910,250,271985
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Bilaga 2

iidentitetenDen svenska
framtiden
Åke Daun

kulturper-framtiden isvenskarna blir europeiskahänder Hur denVad med ett
franska ochtyska,bli lik denspektiv svenska kulturenKommer den att mer

förtill förmånsvenska identiteten försvagasitalienska denKommer att en
europeisk identitetförstärkt

skerdetslag förändringsprocessen Den ärVi måste skilja tvåpå somenaav
införlivaromgivning. Deformas förändraddå den generationen ungaunga av en

underlevnadsvillkorentidsbundna och påverkasvärderingar och perspektiv av
från denskiljer sig härigenom någotderas Varje generationjust uppväxtår.

helaförändringstaktensamhälletföregående. Typiskt för det moderna är att
kommerDärförökar. blir allttiden generationsgapen större.Detta gör att

eller EU-EG-anslutningeventuellasvenskar, Sverigesmorgondagens oavsett
tillanslutningenavseddaanslutning, skilja sig väsentligt från dagens. Denatt

formakommerförutsättningar, vilkaEG bör i raden attses som en av nya
kom-beteendenoch vardagligaattitydersamhälle. Värderingar,morgondagens

underförändrasalltsåSvenskarna kommerpåverkas skildapå sätt. attattmer
eller EU.beror EGbara delvis pátrycket förändrat samhälle,ett somav

direkt.enskilda individerpåverkarförändring denandra slagetDet är somav
fortsättnings-jagskull skriverinnebär EG för enkelhetensdel svenskarFör en

betyderEG-land. För någraEG studera ivis bara de kommer ett annatatt att
övrigt skervad iOavsettdet arbeta i sådant.de också kommer ettatt att som

bl.a.individuelltalltsåsamhället kommer dessamed det svenska attpersoner
medkontakterpersonligatillägna och följd derassig synsätt som en avvanor

förändrings-mig ytterligare kommentera dessa tvåandra någoteuropéer. Låt
förlopp.
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Enkulturation

Med enkulturation förstås införlivandedet kulturen följdär attav ensom en av
individ lever i visst samhälle eller viss miljö. Enkulturationen främstskerett en
under de tidigare levnadsåren då individens personlighet väsentligen formas. För

fråganpå hur svenskarna kommer påverkas EG, behöver viatt attsvara av
svenskadärför hur det samhället, dvs. människors omgivande livsmiljö,veta

kommer påverkas EG.att av
Låt illustrera med jämförelse mellan svenskar och italienare jfr Daunoss en

1992. sådan visar hur skillnaderEn mellan folk har sitt upphov i förhållan-två
devis olika historiska förlopp. Sverige intill nyligen homogent samhälleettvar

haroch länge varit centraliserad Italien har nation kort historiastat.en som en
och befolkningsmässigt-kulturellt heterogent. har konsekvenser förär Detta
mentalitet livsperspektiv, attityder finnssynsätt, I Italien allmänetc. en-
misstro människor utanför den inre kretsen släkt och mycket näramot egna av

mentalitetsdrag dokumenterats i antal undersökningarvänner ett ett stortsom-
se LaPalombara 1987. Människor berättar inte sitt privatliv förgärnat.ex. om

arbetskamrater, vilket vanligt i Sverige, i de fall intetvärtom är ävent.ex. man
alls privat. Misstron i Italien riktar sig grad ochumgås i högreän mot stat
byråkrati, vilket från politisk historia dominerad främmandeär ett arv en av
herrar. lojalitet lagarDen och bestämmelser svenskar kännermångamot som
saknas väsentligen i Italien.

Skälet till just denna jämförelse komparativaden studie samhälle ochär av
mentalitet jag genomfört i universitetensamarbete med i Verona ochsom
Modena Daun 1992. relevant i detta sammanhang eftersom ItalienDen är är

EG-land och därför latinsk material förkultur erbjuder intressantett att etten
kontrastiv undersökning då utgångspunkten Sverige.ären

följdverkanEn den mentalitet, framträdandebeskrevs ettav som ovan som
i Italien, instrumentella relationer, betraktamönster är dvs. benägenheten att

människor medel för syften. Samma tendens bland italienare tordesom egna
också förklara frihet från sociala konformitetstörre hänsyn. Krav på ären
mindre i Sverige. lägreDen graden identifikation med andra människorän av
antyds dubbelt italienskaså svenska imånga studentert.ex. attav som en
enkätundersökning personlighetsinventorium detyckte det roligt näratt var
kunde förlöjliga sina motståndare.

För undanröja missförstånd beträffande generaliserandesådanaatt genast
andra kulturer här inom för forskning i psykologiskutsagor om ramen an-

tropologi bör understrykas den empiriska basen de skillnader fram-äratt som
kommer i form statistiska frekvenser variatio-med avsevärda individuellaav -

och andra data kan avläsas eller tendenser i denmönsterner som enasom-
eller den riktningenandra jfr 1989b. finns andra ordDaun 1989a och Det med

svenskar och italienaremånga typiskt svenska det typisktdet resp.som
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italienska inte in på. I vanlig fackprosa dock dessa nödvändigtvispassar ges
formen generaliserande empiriska begränsningarna skallDeutsagor.av ses som
implicita och intepåpekas i varje relevant sammanhang.

vadUtöver olikheter mellan svenskar och italienare skallsagtssom ovan om
jag ytterligare några exempel. Ett inslag skuldkänslor bland italie-störrege av

jag fann i den frågeundersökningen,nämnda kan möjligen förståsnarna, som
bakgrund katolicismens kärleksbudskap i djupare motsättning tillstårmot attav

Italiensamhällsvillkoren i vad förgäller det lutherska och dessän arvetsom
förhållande till livsvillkoren i Sverige.

Olika data vidare anledning tillskriva italienare impulsiv aggressi-ger mer av
vitet svenskar. Också här har anledning förklaringen historien.söka i Enän
teori samhällsstress Lynn 1981 aktualiserar frågan Italiens politisktom om
konvulsiva historia, betydelsen de främmande herrarna, fascismen, maffianav
och terrorismen, de ständiga regeringskriserna, den traditionellt höga arbets-
lösheten, den sociala otryggheten, emigrationen. den europeiska värdeunder-I
sökningen European Values System Study; Harding Phillips 1986 svaradese
25 % italienarna de under de få veckorna känt sig deprimeradeatt senasteav
eller mycket olyckliga, endast 9 % svenskarna.mot av

italienskaDe studenterna i den tidigare nämnda enkäten uppvisade något större
konkurrensinriktning och ärelystnad de svenska, låt fler manligaän attvara
svenska studenter fantiserade uträtta storverk. Skillnaden bör sannoliktattom
tillskrivas det faktum det svenska samhället inte nödvändiggör stridatt samma

knivenpå för yrkesmässig framgång. Personliga förbindelsernå ochatt vassa
armbågar visserligen inte betydelselösa i Sverige, energiska och kompe-är men

ungdomar kan ändå räkna med framgång.tenta
Dessa exempel mentalitetenspå upphov i samhällsförhållandena får räcka som

för min intesvenskarna kommer bli tyskar,argument tes att att mera som
fransmän italienareoch Sverige blir medlem i EG. Flertalet svenskarom
kommer leva det Sverige formats den svenska samhällshistorien.iatt som av
Växer de i Sverige blir de delaktiga värderingar, attityder och förhåll-upp av

och utvecklarningssätt personlighetsdrag färgas den svenska kulturen.som av
folks sittEtt mentalitet har upphov i samhällshistorien. det opersonligaDet är

i individs tankevärld förenar medlemmarna kultur och utgören som av en som
deras mentalitet, påpekar socialantropologen Gerholm citat frånTomas med ett
LeGoff 1978:253: Caesar sistedet och den hans legionärer,som av
Ludvig den helige och bonden hans domäner, Columbuspå och påmatrosen
hans Caravelle har gemensamt Gerholm 1982:24.

Den svenska mentalitetens utsatthet för påverkan EG ligger i EG:s historis-av
ka möjligheter förändra det svenska samhället. motsvarande förändrasPå sättatt
det italienska samhället EG-medlemskapet, liksom det tyska samhälletav osv.
Härav följer dock nödvändigtvis dessa samhällen förändras de blirinte sáatt att

lika varandra. Medlemskapen påverkar olika skilda eftersompå sätt,statermera
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olikartade samhällen.griper in i redanEG:s villkor
nivån inom EGlägre ärjordbruksstöd till denSverigesAnpassningen enav

Sverige speci-förha effekter påförväntassida harmoniseringen kan ettsomav
Än vad gällerbli för Sverigeföljdernaspeciella kanellt sätt. antas enmer

alkoholhaltiga drycker. Denhandel medbestämmelseranpassning till EG:s om
förtillgångsidan ärarbetsmarknaden blir åöppna gemensamsomenena

frånvarierakommersociala konsekvensernademedlemsländerna, statattmen
frågor kanför rikspolitiskaintressesvenskarnasmöjligttill Det är attstat.

detförändringsådani Bryssel. Enbeslut fattasminska månganågot, när av
i allakonsekvenserfåropinionsbildningenellernationella politiska systemet

politikförpolitiska kulturer. Intressetolikartadede berörmedlemsländer, men
i Italien.i Sverigetradition mycket större änär t.ex.av

Även arbetsmiljö,näringsverksamhet,förutsättningar förvissa transporter,om
medlemssta-för EG:sblimycket kommerutbildning och attannat gemensamma

återspegla deändå kommerlivet i dessa samhällenräkna medkan vi attattter
befolkningsutveck-religion,historia,i politiskinbördes olikheternaavsevärda

samhälle kommerförändras,klimat. Sverigenäringsunderlag ochling, sommen
liknande sättsvenskt. Påsynnerligenframtonai framtidendet även att som

italienskt.omisskännligtsamhället förbliitalienskakommer det att

socialisationIndividuell

desssamhället förändraromgivandedetförändringartalat hurJag har avom
individuellrubrikenmärmiskor. Underformarframför alltmedlemmar, unga

sociali-dessutomde svenskar,socialisation skall jag något somomresoneranu
sammanhang.i europeisktettseras

europeisktsina studier tilldelförläggerdeDet sker annatettatt en avgenom
därifrånSverigebesökare iländer,europeiskaofta till andraland, emottarreser

ökakommerantalsvenskar,utomlands. Dessaperiodvis arbetar attsamt vars
ochutländskafå fler värmerkommerEG-medlemskap,med svenskt attett

Sverigesutanförlivspartnerfinna sini dag kommeryrkeskontakter. Fler än att
landeuropeisktisläktskapskretsbli ingifta ioch därmedgränser, ett annaten

a.jfr 1990Harmerz
dockbefolkningen,svenskadel denindivider baraDessa utgör enmenen av

internationel-affärsmän i defler.blir allt Deandel. finns redan ärökad De men
politiker,institutioner ochoffentligaihögre tjänstemänbolagen, organ,

artisterintellektuella,konsulter, fritt verksammafriståendestudenter,forskare,
iverksamhetsområde bådeha sittkommerunderhållningsbranschen. Dei att

blirumgängeskretsde får bekanta. Derasandra länder, därSverige och i
ochbostäderkommeri Sverige. De ägautanför ochinternationell, både att

likavälländereuropeiskakapital i andraplacerafritidshus på sättsamt annat -
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Sverige i ochfinna naturligt flytta fråni Sverige. kommer detNågra attattsom
sina ii den äkta hälften harmed pensioneringen, synnerhet rötter annatettom

europeiskt land.
förutom modersmålet ochbehärska flera språk,svenskar kommerDessa att

vid andravänja sig läsavad vanligt. kommerengelska, Deän är attattsom nu
vid sidan de svenska. Dennaeuropeiska dagstidningar och tidskrifter, processav

EG.redan sedan längepågår oavsett-
befolkningen kommerinternationellt orienterade delDe tillhör denna avsom

känslomässigtsamtidigtfortfarande känna sig svenskar,att men varasom
länder.dem i flerai europeiskt land, somligaförankrade något rentavannat av

sigSverige kommer de kännaetablerade invandrare iI likhet med många att
utanför Sverige. barn kommerhemma i sammanhang, i Derasmånga attsom

fall barnenpräglad miljö. åtskilliga kommeri internationellt Iväxa attupp en
språkområden.främmande de infödda i dessabehärska språk braså om varsom

följande 1 den självupplevdaspeciellt intresseradefrågor viDe ärärson av
förändradegrundvärderingar, 3identiteten, vem jag, 2 förändradeär samt

livsorienteringen blandfår internationellabeteenden. Vilka konsekvenser den
kategori svenskardenna

svenskar kommerfrågan har berörts.l Svaret den första Dessa ävenpå ovan
eller mindre, de kommeri fortsättningen sig svenskar,att mer mense som -

förankring utanför Sverige.invandrare ha del sin emotionellaliksom att en av-
profil,internationell eller europeiskkommer sannolikt betonaMånga att en
arbetattill visst land, deanknytningarnaän ävenannat t.ex.ett omsnarare

i Italien.länge
iEuropa-universitetet Flo-internationellt rekryterade personalen vidAv den

Wilterdink hävdadeintervjuats sociologen Nicoden holländskerens som av
modifieringen31 % meddefinierade sig själva européer varav85 % deatt som

38 % denlika andel ansågutsträckning. Slåendei viss nästan attstorattvar
%intervjuade 41jämfört med den andelidentiteten vägdeeuropeiska tyngst

vikti-engelsmantillhörighet-deras nationellasvarade t.ex.at: varsomsom -
sigfler svenskar kommeranledningDet även atttro attgast. se somossger
för vilkautlandssvenskarsvenskar. Redan finns deteuropéer, änsnarare som nu

orbi-värdlandskulturen Tdefinitivt iidentitetsskifte,det skett överett stegett
1976:419.örn

inte baragrundvärderingar, alltsåsvenskar ha andra2 Kommer dessa att
åsikteri olika länder, inte baravad bra och dåligtdetaljsynpunkter på ärsom

felställd,egentligenmiljö sådan frågai icke-svensk En ärtrivseln enom
och trivseln utomlands,hänger ihop. Synpunkterna äveneftersom dessa saker

förändringgenerellden gradi ytlig bemärkelse, återspeglar somav meramer
utlandssvensk genomgår.en

svenskar,utlandsstationeradefrågan får vi deviss belysningEn genomav
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anställda i svenskägda företag, utfrågats TorbiörnIngemar 1976. Tillsom av
hustrun i barnfamiljerna ställdes frågan: Strävar Ni uppfostra barn iEraatt
enlighet med bosättningslandets tradition och eller enligt svensk tradi-mönster
tion och svenska normer Av de familjer bodde i Centraleuropa strävadesom
drygt %48 tillämpa svenskt uppfostringsmönster 67 % dem i Sydeu-att ett av
ropa. Bland idem Centraleuropa tillämpade bara 8 % värdlandets uppfostrings-

2 % dem i Sydeuropa. 11 %mönster dem i Centraleuropa kombineradeav av
svenskt och inhemskt 5 % dem imönster Sydeuropa. ganska delEnett storav
familjerna, 33 % Centraleuropadem i 26 % dem i Sydeuropa, sadeav av av

sig tillämpainte speciell inriktningnågon alls eller ansåg deras uppfostranatt
internationell 382.var

internationaliseringenEtt mått på svenskarnas behovannat att utom-ger av
fastlands hålla vid svenskt efter fleraumgänge. Först år tycks betydelsenett

bland utlandssvenskarna inhemskt få betydelse betydelsenumgänge större änav
svenskt skriver Torbiörnumgänge, 369. allmän slutsatsEn är attav vuxna

svenskar tenderar i hög grad hålla fast vid grundvärderingar de fåttatt som
i Sverige. Efter fleraväxa europeisk utlandsvistelseår kan deattgenom upp av

dock komma punktvis modifiera denna svenska bakgrund, dock mindrenågotatt
de bor i Sydeuropa. deras barn iDäremot hög grad benägna tillägnaär attom

sig kulturen i det land där de i skola och har sinaväxer går kamrater.upp,
dessaMånga svenska barn flyttar till Sverige har då hunnitav senare men

införliva värderingar mindre representativa ellerär främmande irentsom av
den svenska omgivningen.

3 Slutligen frågan internationelltde orienterade svenskarnas beteenden.om
Visserligen innebär förändrade värderingar, beträffande barnuppfostran,t.ex.

ändrat sig också i praktiken. Men många svenskar i andra länderatt man -
liksom många invandrare i Sverige tillämpar inhemska och beteendenvanor-

ytligsåsom anpassning till miljö, regelrätt rollspel, dvs.såsom etten en annan
det får nämnvärda konsekvenser de flyttar hem till Sverige igen.när Detutan att

kan parkera bilen i Paris,sättet köbeteendet i affärerna i Florens,attvara
måltidsvanor i allmänhet eller dagsrytmen ändras siestan. kan ocksåDetsom av
gälla arbetsordningen och beslutssystem arbetsplatsen detpå änett annat som

brukligt i Sverige.är
Även det alltså bland dessa internationellt orienterade modi-svenskar skerom

ñeringar både identitet, grundläggande värderingar och faktiska beteenden,av
det inte här vi kommer finna djupgående förändringar blandär attsom mera

svenskarna. stallet ochDet den svenskar, vilka redan barni i generationär som
andraungdomar kommer bo utanför Sverige, och vilka dessutom utvecklaratt

värderingar de strukturella förändrin det svenska samhallet, somgenom garna av
den ökade struk-internationaliseringen kommer föra med dennasig. Det äratt
turomvandling härnäst sysselsatta med.skallsom oss
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svensk mentalitetNy
grundinternationellt verksammakategori svenskar påDen växande ärärsom

trendsät-traditionsbrytare. Dederas positioner i samhället betrakta äratt somav
service, massmedia ochreklam, varuimport,arbeta inom design,tare attgenom

iimporterade och tjänster,självakulturliv. också konsumenterDe är varorav
hemkomsteni sydliga länder och efterlikhet de svenskarmed semestrarsom

Ulf haretniska Socialantropologen Hannerzgårgärna på noteratrestauranger.
internationalise-butiker i Stockholm för vilkamängden utländska påav namn

Bozzini, Joy,ringen förutsättning: Uptown Mauritz, Step In, McDonalds,är en
Music Hannerz 1990 b.Yamaha Sound ofKonfekt Tie Rack,House,

Ändå inte hadvs. de skulleförändringar i viss mening sekundära,dessaär
eller öppenhet-funnits beredskap, latentskett det inte acceptans menenom en

sinberedskap skulle krävahelst. beskriva dennainte vilken öppenhet Attsom
amerika-exempelinte här. Dock kanutredning, nämnas attsomsom rymsegen

genomslagskraft i världens hörn,haft allaniseringen, vilken har och länge stor
kraftfulltallmänna karaktärtroligtvis ha haft det, inte dess såinte skulle om
livsrytm,snabbhet snabbi allmän moderniseringsprocess:uttryckt drag en
grupper,etniskai livsstilar, ideologier,snabba förändringar, mångfald varor,

egocentrism hänsynslösindividuell sin väg,frihet myten kunna gåatt egenom
ungdomlig vital itet betoningkarriärdrömmar,älvupptagenhet, framgång av

bekvämlighet,kroppslig komfort sinnliga njutningar ochstyrka och skönhet,
heminredning.intressefokuseringen kläder, bilar,materiell konsumtion

EG-gemenska-de impulser,verkar därför troligt mångaDet att som genomav
i denna modernise-faktiskt likaledes har sin klangbottenslår i Sverige,rotpen

tillsortering i svenska affärerringsanda. dvs.Sålunda har fler störrevaror,
mångfald, valfrihet,sig,värde i beroendeföljd ökad konkurrens, attettav

positivt laddademateriell konsumtion såsinnliga njutningar och representerar
kvaliteteralltså oberoende devärden kultur. Denna gälleri vår tes av som

händelsevis har.enskilda importvaror
värderingar, låtspecifikt svenskafråga det existerarEn är ossom meraannan

för hemmakvällarpraktiskt funktionalitet och preferensenbetoningensäga av
tjänster.för viss ochSverige till särskild marknadgör typen av varorsom en-

tyderoch videoapparatermobiltelefonersnabba spridningenDen extremt av
möjligen det. -

sker meddvs. sådanatalat förändringar,Vad vi här sekundäraär ettsomom
viförändringar skulle dåPrimäraredan föreliggande kulturmönster grund.som

strukturell samhällsomvand-benämna förändringar sitt upphov ide har ensom
Därför de ocksåskerling. inteDe uppstår gammalt någotnågot nytt.utan urur

utvecklardelångsammare och framför generationsvis.allt Det är enunga som
mentalitet i samklang inriktningen.med den nya

tillhomogenitetfrånDen påtagliga gårstrukturförändringen denärmest som
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heterogenitet. länge kulturellt enhetliga ochDet socialt likformiga Sverigesá är
sedan flera pá bon. stället kommer social kulturell i allaår I och mångfaldväg
skepnader. Härtill bidrar invandringen från andra länder, också inremen en
differentiering mellan olika svenskar. Den märks it.ex. attgrupper av man

för tiotal sedan talade ungdomskulturen, iännu något år medan dagom
formuleringen ungdomskulturerna den adekvata. tecken inreEtt påär mer
differentiering de jämsides existerande olika klädmodena, korta ochär t.ex.

kjolarlånga Differentieringen sker isäsong. smått.stortsamma som
inte bara internationelltDet de orienterade svenskarnaär hetero-mötersom en

omgivning, den del den befolkning bara undantags-även störreutangen av som
vis utomlands. Mycket tyder just heterogeniteten, länge känne-på attreser som
tecknat flestade västeuropeiska länder Norden, befrämjar specifikautom menta-
litetsdrag. mig peka följande tänkbara förändringarLåt bland svenskarna:
ökad flexibilitet beredskap ändra sig snabbt, ökad favorisering mångfaldatt av
eftersom befolkningsblandningen förutsätter olika intressen,tillgodosesätt att
ökad misstro de flesta människor utanför den familjekretsen eftersommot egna
blandningen minskar lojalitet och identifikation, dessutom, sociologenom

AlberoniFrancesco 1987 har minskat inslag avundsjuka eftersomrätt, av
heterogeniteten leder till livet i grunden orättvist, ökad nyfikenhetärattsynen

det avvikande och ökat människointresse därför blandningen kräveratt
ständiga tolkningar andras beteenden, impulsiv aggressivitet eftersomstörreav
ökad konkurrens och med svårtolkade beteendemönster psykologisktmöten är
frustrerande, kanske dessutom stabilitet i den alltsåstörre egna gruppen, en
förstärkt familjesammanhållning såsom socialt och mentalt skyddett mot en
delvis främmande omgivning. alltså möjligt svenska mentalitetenDet denär att
i vissa avseenden sikt kan komma sig den i andra europeiska länderpå närma
utanför Norden vanliga, således inte på grund utökade kontaktermera men av

EG, liknandeföljd strukturella omständigheter.utangenom som av
Svenskarnas EG ökade exponering för europeiska kulturer skallandragenom

alltså inte i första hand konkurrenssituation,betraktas där svenskarsom en ny
kan tänkas välja utländska sedvänjor grundvärderingar framföroch de egna
motsvarigheterna. Kulturer förändras generellt kontakter ellerinte genom
smitta förstärker ofta med fasthållandetTvärtom kontakterna andra kulturer

vid det Enligt den irländske ambassadören Paul har irländarnaDempseyegna.
blivit irländska och mindre europeiska de blivit medlemmar EGsedanmer av
Sjöblom 1993:8. i vid inföddaDet synnerhet med det utländskaär mötet som
svenskar känner sig svenska.

Kulturer liksom förändringar sådana fram påväxersystem, system,som av
grundval skilda samhälleliga förutsättningar, vilket den tidigare jämförelsenav
mellan italiensk och svensk mentalitet ägnad illustrera. Till dessa förut-attvar
sättningar hör den demografiska sammansättningen, alltså befolkningsbland-
ningen. Andra förutsättningar ligger i näringsstruktur, teknologi, politiskt
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politiskageografisktläge,klimat,levnadsnivå, religion,maktfördelning,system,
historien. Detsamspelat iolika faktorerhur dessatillband andra stater, samt

grundförut-dessaförändringaranalysförframför allt inomär avavramen en
sökas.mentaliteten börsvenskadentänkbara förändringar isättningar, som

i vissförändras månsvensk kulturabstraktion kallarvi medDet genomen
importochoch studier,arbetei andra länder,svenskars vistelser genomgenom

invandring-utländskagrad via deniutlandet, liksom också någonfrånvarorav
frånriktningalltdock framför iKultwpåverkantill Sverige. gar motsatten -

inte på någotsärarten hotas alltsåegnaDende infödda till immigranterna.
nya rasis-denframställsden hotbilddet främmande,allvarligt sätt avsomav

kulturrasism sekultur,artikulerad imen, främst termer som enavnumera
Ålund användaönskarsvenska hotas1992.Shierup Den särarten nuom-

internationali-generellidelaktighetsvenska samhälletshot dettermen enav-
inter-informationsteknologiskt. Dessutom ärekonomiskt,sering: politiskt,

samhällsförändring, harallmännaaspekt denbaranationaliseringen somaven
svenskainom detförutsättningarmångfaldupphov isitt omedelbara sam-en

isådaninvandringennaturligtvis räknasskallhället. Till dessa mensom -
iinnehålletochfrämmande kulturernaenskildamindre grad deförhållandevis

och brukdessa, seder m.m.

synpunkterSammanfattande

trosföreställningarseder och bruk,dessasförändras hela tiden,Alla kulturer
Teknisk-ekonomisk-politiska ärvärderingar.grundläggandeoch processer

särskildainte helleraldrigomvandlingsådana denna stannaratt genomupp,
skerförändringarpåverkas,Riktningen kandet.åtgärder kan förmås göra men
s.k.och med denomständigheter.alla Iundersnabbt långsamteller mer --

urbanisering harindustrialisering ochupphov imedmoderniseringsprocessen
med alltsker alltsåFörändringarnaökat.i världensjälva förändringstakten

svenskvuxit isjälvaomgivningnationellahastighet. Denstörre uppsom -
det gåroundgängligen, huralltså änomvandlassamhällslivoch svensktkultur -

EG-frågan.med
Värl-i världen.förändringarnatotalasida deInternationalisering är en av

utsträckningblir i ökadalla ländervilket betyderkrymper heter det,den att
nations- elleröverskrider statsgränser.förloppstrukturer ochdelaktiga somav

tillanpassningföljerförändringviss delInternationalisering tillär avsomen
och kontakteranpassning tillSamtidigt leder denna mötenmarknader.utländska

förändringar i detförmodellerochimpulser utgörländer,med andra som ger
internationaliseringenbetonasEG-frågan bör detdet gällerlandet. När attegna
medlemskap såsomsammanhangilänge och så mångaredan såpågått att ett en

effekt.begränsadfå relativtsannolikt skulleförändringsfaktortillkommande
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Kulturer smittar inte. Innebörden denna kulturmöten inteärsats attav
leder till förändring upptagandet främmande drag enbart beröringav genom
eller människor arbetar och studerar utomlands. Oftaatt samtgenom reser mer

effektenär den När människor hållpå konfronterasnära med värde-motsatta.
ringar och i stridsynsätt står med de styrks de i övertygelsen desom egna, om

värderingarnas överlägsenhet. Invandrare blir ofta nationalistiskaegna mer
de någonsin varit iän hemlandet, dvs. de blir medvetna sin kultursom egen

värjeroch sigsärart uppvärdera det kulturarvet.attgenom egna
Alla kulturer har djupa historiska De grundläggande värderingarna,rötter.

livsperspektiven och trosföreställningarna, ofta sitthar upphov i levnadsförhål-
landen och samhällsvillkor ligger långt tillbaka i tiden. existerar alltsåDetsom

betydande seghet i kulturomvandlingen. Sådant näringsgeografi,en som re-
ligion och demografiska förhållanden har långtidsverkan och ligger som en
bas och förutsättning för mångfald kulturyttringar i sarnhällsskick, livsstil ochen
mentalitet. Oavsett de ständiga förändringsförloppen finns det samtidigt en
kontinuitet förbinder generationer och förbinder tidsskeden inomsom som
nationerna.

Med mentalitet förstår vi de grundvärderingar och andra psykologiska dis-
positioner människor delar ha vuxit i eller liknandeattsom genom upp samma
miljö och alltså delat uppväxtvillkor. Denna mentalitet förändras följaktligen när
samhället förändras, vi skall tänka förändringen huvudsakligenpå attmen
försiggår generationsvis. Det under barndom ochär personlig-uppväxtår som
heten formas, det då människor absorberar tidsandan,är intellektuellt och
emotionellt. Därför kan sällan hos själva iaktta markantaoss som vuxna
förändringar i personlighet ieller grundläggande vilket inte betydersynsätt -

individen helt stånd modifieraär sin personlighet. Det dock framföratt ärattur
allt barnvåra mentalt blir bärare tids kultur existensvillkor.ochsom av en ny

Vi har alla i alla kulturer mycket stark benägenhet döma ochatten- -
tänka etnocentriskt, vilket betyder just våra lösningar ochatt attanser arran-

i delvår världen den bästa, rimliga eller naturliga.är Detmestgemang av egna
känns riktigt, eftersomså själva mentalt formats vår miljö, och dennaav egen
känsla blir ofta utgångspunkten då värderar reflekteraroch andra folk ochom
kulturer. Det samhälle skapat i Sverige dock intekan sägassom oss vara
bäst i någon slags objektiv mening mycket fråga smak, till-är en om vana,-
vänjning, förtrogenhet, hemkänsla det också existerar radäven mycketom en-
allmänt omfattade kriterier för livskvalitet, fred, hälsa,såsom materiellt välstånd

Härav följer inte det skulle illegitimt hävda både subjektivaatt attm.m. vara
och etnocentriska kriterier, vidå grund EG-fråganpå blickor motmen av
framtiden finns det skäl påminna också de etnocentriska omdömena fårattom
ändrade frånutgångspunkter tid till Det Sverige i framtiden ytterli-annan. som

införlivats i internationaliserad värld, följaktligenoch ändratnågotgare en
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barnbarn,barn ochmäimiskor, våradenna tidsutseende, kommer attavav
omisskännligt svenskt.uppfattas som

Referenser

Bokförlaget KorpenGöteborg:1987. Avund.Alberoni, Francesco,

Åke, Rabénperspektiv. Stockholm:jämförandementalitet.1989a. Svensk EttDaun,
BokförlagSjögren

Åke, Methods.of QuantitativeStudying National Culture by Means1989b.Daun,
XIX:25-32Ethnologia Europaea

Åke, Bok-SjögrenStockholm: Rabénidentiteten.europeiska1992. DenDaun,
förlag

Rita LiljeströmUlfgestalt. Hannerz,I:1982. kulturGerholm, Tomas, Om som
tvärvetenskaplig analys.medvetande. EnRed.: Kultur ochLöfgrenOrvar

17-31Sid.Angered: Akademilitteratur.

Theory,World Culture.Locals inCosmopolitans andUlf, 1990Hannerz, a.
237-251sid.Society, Vol.Culture

SafeWorldmake theCreolizing. I: ToDoubly1990 b. Stockholm:Ulf,Hannerz,
SwedishTheKlein. Botkyrka:BarbroBilly EhnDiversity. Red. Ake Daun,for

91-105Sid.Immigration Institute and Museum.

Europe.Values in WesternContrastingPhilipps eds.,DavidHarding, Stephen
MacmillanLondon:Society.in ModernValuesStudies in Contemporary

and London:Style. New HavenItalian1987.LaPalombara, Joseph, Democracy,
UniversityYale Press

historia:historia. skrivatvetydig Att1978. Mentaliteterna,LeGoff, nyaen
PanNorstedtStockholm:LeGoff Nora.P.infallsvinklar och objekt. Utg.

extraversion andneuroticism,differencesCross-culturalRichard, 1981.Lynn,
London: Perga-of Personality.DimensionsEd.:Richard Lynnpsychoticism.

Pressmon

NordicNewsletter.the Changing Europe.Identity in1993. CulturalSjöblom Tom,, 1-5sid.Folklore, 3 1993,Institute of

utlandssvenskarsstudieutomlands. En1976. levaTorbiörn, Ingemar, Att av
ochNäringslivStudieförbundetStockholm:trivsel och levnadsvanor.anpassning,

samhälle



308 Bilaga 2

Wilterdink, Nicolaas, 1990. Where Nationals Meet: National Identities in an
International Organisation. WorkingEUI Paper in Political and Social Sciences,
SPS 903.No. Florence: UniversityEuropean Institute

Ålund, Aleksandra och Carl-Ulrik Schierup, 1992. Kulturpluralismens paradoxer.
Kulturella perspektiv. Svensk etnologisk tidskrift, Nr 1992. sid. 8-20



309

3Bilaga

instrumentInternationella om

jämställdhetvälfärd och
LidalBengt

Inledning1

EU-åtagandeninternationella änpåpekas andradirektiv ettutredningensI att
jämställd-ochsocial välfärdutvecklingenförstyrandemedlemskap kan avvara

svenskauppmärksamhet i densällanåtaganden har rönt störreSådanahet.
Sverige,iuppfattas, inte barabemärkelsevid ettSocialpolitik idebatten. som

internatio-har detmindreIcke destonationell nivå.fattasområde där beslut på
regionalglobalsåvältradition påsamarbetet långsocialpolitiskanella somen

nivå.nordisk, DettaSubregional,västeuropeisk, ochsynnerheteuropeisk, i t.ex.
syftato.dyl harerfarenhetsutbyte äventillinskränkt siginte utansamarbete har . rekom-ellerdeklarationerpolitiskaformantingen itill och avsatt avnormer,

ellerarbete,deras internaiberördaavsedda beaktasmendationer, stateratt av
åtagandenbindandejuridisktblirkonventioner, vilkainternationellai form av

ifråga.ratificerasdei den mån staternaav
ochfackorgan påFN och dessglobal nivånorrnskapande arbetet pådetI

bl.a.Europarådet deltarframför allt inomvästeuropeisk nivå samt-regional
medlem-ansökthari och demedlemsländer EUnuvarandeliga stater omsom

referensramdärförAlla harSverige. dessadäriblandskap, stater gemensamen
bundnautsträckningområdet och isocialpolitiska ärpå det sammastor av

åtaganden på området.internationella
deförklaringallmännareferensramen hör FN:sTill den omgemensamma

mänsk-22-25artiklarna1948, vilken irättigheterna, årmänskliga antagen som
till frittarbete,tilltill social trygghet, rättenbl.a.rättigheter rättenliga anger

ocharbetsförhållandentillfredsställanderättvisatill ochsysselsättning,val av
rättvistillarbete, rättentill likaarbetslöshet, lika lön förrättentill skydd mot
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och tillfredsställande lön för arbete, bilda tillhöraoch fackföreningar,rätten att
till vila, fritidrätten och till tillfredsställande levnads-rättensemester samt en

standard och mödrars och barns till särskild omvårdnad och hjälp.rätt
Redan härav framgår i den internationella terminologin social policy ochatt

social rights omfattar, och till del politik och rättigheter knutnautgörsstor av,
till arbetsmarknadenarbetstagarna, arbetsvillkor och arbetsmiljö. Detta synsätt
präglar också den 1966år FN-konventionen ekonomiska, socialaantagna om
och kulturella rättigheter prop. 1971:125 och Europarådets sociala stadga av

Än1961 prop. 1962:175.år starkare arbetslivsanknytning har det regelverk
utarbetats den trepartiska regeringar, arbetsgivare, arbetstagare Inter-som av

nationella arbetsorganisationen ILO brukar kallas FN:s fackorgan försom
social policy.

Eftersom utredningens direktiv generellt inte frånutgår det vidare social
policy-begreppet kommer den följande framställningen koncentreras påatt
sådana instrument eller sådana delar generella instrument handlarav som om
socialpolitik arbetsmarknadarbetsmiljöarbetsrätt. Konventioner påutom -
jämställdhetsområdet har nyligen redovisats Löneskillnadsutredningen i SOUav
1993:7, till vilken hänvisas sid. 37-48 och 258-261.

2 Allmänt MR-instrumentom

arbeteFN:s med den icke juridiskt bindande allmänna förklaringenomsättaatt
mänskliga rättigheter MR till juridiskt bindande instrument 1966åravsatteom

dels den ovannänmda konventionen ekonomiska, sociala och kulturellaom
rättigheter, dels konventionen medborgerliga och politiska rättigheter.om
Anledning till tudelningen det finns principiell skillnad mellan deär tvåatt en
kategorierna rättigheter. Hans Danelius Mänskliga rättigheter, 1984Lundav
har beskrivit skillnaden De medborgerligaså: rättigheterna till delär stor
frihetsrättigheterÅ enskildeDen har således anspråk på lämnas i fred föratt
ingripanden från Statens förpliktelse inte vidtaga konkretaärstaten. att---
åtgärder fastmer avhålla sig från vissa åtgärder. När det gäller deutan att ---
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna läget Dessa rättig-är ett annat.
heter kräver för sitt förverkligande positiva i formåtgärder lagstiftningatt av
e.d. vidtas från sida. Dessa åtgärder ofta mycket kostnadskrävande,ärstatens
och det uppenbart olika har mycket olika förutsättningarär förverk-att stater att
liga de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna. Konventionsbestäm-
melserna alltså till del bestämmelserär de målsättningar,stor staternaom som
skall ställa för sitt handlande.upp

Motsvarande tudelning i formuleringen MR-instrument iägde Europa-av rum
rådet redan 1950 lyckadesår konventionen för deangående skyddantasom
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165.prop. 1951 Förstgrundläggande friheternarättigheterna demänskliga och :
stadgan.den socialasociala rättigheter,1961 parallellinstrumentetår antogs om

stadgasocialaEuroparådets3

tilläggsprotokoll1988Charter jämte årsSocialsociala stadgaEuroparådets
1989 s.k.EGfrån den inom år198889:106 till skillnadprop. är antagna-

bindandejuridiskträttighetergrundläggandestadgan arbetstagares ettom -
undan-medHittills har stadganden ratificerasinstrument i de delar stater.av -

20ratiñceratstill landfrån landvarierarför vissa bestämmelser avtag som -
Sverige,tilläggsprotokolletochsamtliga EG-stater,däribland trestater, av

i kraft 1992.trädde årNederländerna; detFinland och senare
Europarådetsområdetsocialadet ärMR-instrument pålikhet med andraI

arbetsmarknadarbetsliv och arbetstagaresinriktadsociala stadga starkt på
stadgansEG-texten. Avanfördautsräckning denivillkor, dock inte somsamma

sista relate-och dearbetslivsinriktade två ärtio förstasubstansartiklar de19 är
rättigheter. Demigrerande arbetstagaresarbetskraftsmigration ochrade till

områden:mål följandesocialpolitiska på11-17 ställerövriga artiklarna upp
medicinsk hjälp;social och rättensocial trygghet;enskildes hälsa;för denskydd

handikappadespsykiskt rättfysiskt ellervälfárdsanordningar;anlita socialaatt
rättsligt ochsocialt,återanpassning;socialrehabilitering ochyrkesutbildning,till

ochför mödrarekonomiskt skyddochfamiljen; socialtekonomiskt skydd för
infor-tillinriktade på rättenfyra artiklar tvåtilläggsprotokollets ärbarn. Av

jämställd-medanföretagmedinflytande inomsamrådmation och avserenresp.
skydd.socialtäldres tilloch dei arbetslivet rätthet en

Övervakningen expertkom-dels oberoendeåvilartillämpningstadgans enav
ministerkom-Europarådetshand,i sistaregeringskommitté och,mitté, dels en

Övervakningssystemet allmännaväl och detsärskiltdock inte fungeratharmitté.
År vissadärför1991 fattadestidunder längstadganintresset för matt.var

Vidarei kraft.delvis harendastvilka trättändringar i stadganbeslut om
arbetsmarknadsorganisatio-förtilläggsprotokollförslag till rättdiskuteras ett om

tillämpningbristandeförregeringarklagomålm.fl. anföra mot avattner
stadgansarbetet pågårmed det översynbestämmelser. Parallelltstadgans aven

materiella regler.
håll.från fackligtframföralltstadgan kanintresse förförnyatEtt noteras,nu

EGföreslårbl.a.resolutioni juni 1993Europafacket att somantog somen
bakgrundmöjligenskallsig till stadgan. Dettaorganisation skall ansluta motses

instrument.bindandejuridisktinte blevsociala stadgaEG:s ettattav



312 Bilaga 3

4 Socialförsäkringskonventioner
Medan till social tryggheträtten mänsklig rättighet inskriven iär de inter-en
nationella MR-instrumenten, regleringen den faktiskaär utformningen ochav
tillämpningen för social inskriventrygghet i tekniska konventionersystemav av
olika slag. En direkt koppling mellan MR-instrument och teknisk kon-ett en
vention i Europarådetsgörs sociala stadga artikel 12:2 social trygghetvars om
föreskriver nivå som åtminstone likvärdig med den krävs för ratifi-ären som
cering ILO-konventionen 102; nedan.av nr se

Bland de tekniska konventionerna kan urskilja överenskommelserman som
likställer medborgare i avtalsslutande land med medborgare i detett annat egna
landet likställighetskonventioner. Exempelvis innehåller EES-avtalet l ikstäl-en
lighetsregel i artikel 4 får genomslag socialförsäkringsområdet.även påsom

En överenskommelser sådana ålägger ratiñcerandeärtyp statannan av som en
sin befolkning viss minimistandard inom det socialaatt garantera trygg-en

hetssystemet minimistandardkonventioner. Exempel härpå ovannänmdaär
ILO-konvention nr 102 minimistandard för social trygghet, ratiñceradom av
Sverige 1953år prop. 1953:73.

EG finnsInom förutom de direktiv behandlar jämställdhet mellan könensom
inom socialförsäkringen hittills endast två exempel sekundärlagstiftningpå som
innehåller krav på medlemsländerna minimistandardkaraktär socialförsäk-påav
ringsområdet i vid bemärkelse. Det direktiv 80987EEGär skyddrörena som
för arbetstagarna vid arbetsgivarens insolvens. Det andra direktiv 9285EEGär

säkerhet och hälsa för gravida arbetstagare m.fl. innehåller krav påom som
betald moderskapsledighet under 14 veckor. Iden EG-ländernamån bundnaär

internationella åtaganden miniminivåer härrör dessa, liksom för Sverigesav om
del, ratiñcerade ILO- eller europarådskonventioner. Anledningen härtill ärur

EG hittills saknat generellt mandat i Romfördraget lagstifta minimi-att att om
standarder på socialförsäkringsområdet. Fördraget den Europeiska unionenom
med det därtill hörande sociala protokollet och överenskommelsen mellan
medlemsstaterna Storbritannien områdepå emellertidöppnarutom samma en
legal möjlighet med enhällighet minimidirektiv på detta område.ävenatt anta

kanHär tilläggas Sveriges anpassning till likställighetskraven enligt EES-att
avtalet tycks ha banat för utsträckt svensk ratifikationväg vissa ILO-kon-av
ventioner tidigare godkänts endast delvis. Frågor godkännandesom om av
ytterligare åtaganden enligt konventionen 102 liksom enligt konventionen nrnr
118 utlänningars likställande med lands medborgare i frågaettom egna om
social trygghet prop. 1963:29 behandlas för inärvarande ILO-kommittén.
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5 Allmänt ILO-konventionerom

Ett internationellt regelverk betydelse inom området social policy istorav
mycket vid bemärkelse de för närvarande 170 konventionerna och 180är ca ca
rekommendationerna ILO organisationenssedan bildande 1919.årantagna av

Vissa ILO-konventioner fundamental betydelse MR-instrument har ratiñ-av
hundraän Till dem hör konventionerna nr 10529 ochcerats stater.av mer om

avskaffande tvángsarbete, nr 100 lika lön och nr 111 diskrimine-av om om
ring.

EG-länderna har i utsträckning ratificerat ILO:s konventioner, istor genom-
snitt 80-tal. Antalet ratifikationer varierar mellan 55 Luxemburg och 122ett
Spanien. Som jämförelse kan Sverige har ratiñcerat 82 konventio-nämnas att
ner.

Samtliga EG-länder bundna deär ovarmämnda konventionerna avskaf-av om
fande tvångsarbete och lika lön. Detsamma gäller beträffande konventio-av om

nr 87 föreningsfrihet och skydd for organisationsrätten. Alla EG-nen om
länder Storbritannien har ratificerat konventionerna nr 98 organisa-utom om
tionsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten och nr 122 sysselsätt-om
ningspolitik. Alla Portugal har ratiñcerat konventionen nr 102utom om
minimistandard för social trygghet; Portugal dock bundet artikel 12:2 iär av
Europarådets sociala stadga; jfr underovan

Som exempel i mening socialpolitiskapå ILO-instrument kansnävare utom-
socialförsäkringskonventionerna antal minimiálderskonventionernämnas ett-
till skydd för barn i arbetslivet. Den modernaste konventionen området nrpå
138 har tillträtts nio EG-medlemmar liksom Sverige. viktigt jäm-Ettav av
ställdhets- och familjepolitiskt instrument konventionen nr 156 arbetsta-är om

familjeansvar.med ratiñcerats femDenna har EG-länder och ävengare av av
Sverige. Ett sista exempel konventionen nr 159 yrkesinriktadutgörs av om
rehabilitering och arbete personer med handikapp, vilken har tillträtts ettav
fyrtiotal däribland sju EG-länder och Sverige.stater,

Övervakning6 konventionstillämpningav

Inledningsvis nämndes internationella konventioner blir juridiskt bindandeatt
för ratiñcerande Därmed underkastar sig i fråga oftast ävenstater. staten en
rapporteringsskyldighet och granskning sin konventionstillämpning deav av

i konventionen eller i vederbörande organisations stadga .dyl.organ som anges
vissaI fall tillkommer till den reguljära övervakningen möjligheter för enskilda

eller organisationer anföra klagomål lands konventions-avseendeatt ettpersoner
tillämpning. Procedurer för behandlingen sådana klagomål delutgörav en av
övervakningen konventionstillämpningen.av
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kontrollerautvecklat förExempelvis inom ILO finns väl attattett system
kan anföras delskonventionsförpliktelser. Klagomåluppfyller sinastaterna av

och delsInternationella arbetskonferensenombud vidkonventionsstater, dels av
arbetstaga-arbetsgivare ellernationella internationella organisationeroch avav

beträffande tillämp-anföra klagomålenskilda intekanDäremot personerre.
förföregående diskuterasSom i detningen ILO-konvention. nämntsav en

arbetsmark-kollektiv klagorätt förinom Europarådet införandenärvarande av en
socialaEuroparådetsm.fl. beträffande tillämpningennadsorganisationer av

stadga.
inte jämställaklagomålsprocedurernaövervaknings- ochhär nämnda ärDe att

granskningsorganen harinfor EG-domstolen, ochexempelvis förfarandenmed
åtagandefinner brytersanktionsmedel tillgripa deinga mot ettatt statatt om en

gransk-straffsanktionen denendaenligt ratificerad konvention. Den är aven
innebärbelastning dennakritiken och den politiskaningsinstansen uttalade som

för konventionsstaten.
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Narkotika

GränskontrollerUr och gränsformaliteter i EGEU-medlemskapsper-ett
spektiv.Rapp0rt från arbetsgrupp i regeringskansliet november 1993.en
Kap. 10 Utrikesdepartementets handelsavdelning

Kamp narkotikabrottslighetmot

Svensk narkotikapolitik

Den svenska narkotikapolitikens mål skapaär narkotikafritt samhälle.att ett
Detta mål har antagits enig riksdag uttryck för starkt avvisandeav en som en
hållning till all icke-medicinsk användning narkotika. Det finns i Sverige iav
dag vidsträckt värdegemenskap kring narkotikapolitikens inriktning.en

Grunden för den svenska restriktiva narkotikapolitiken är samspelnäraett
mellan förebyggande åtgärder, kontrollpol itik behandling och rehabiliteringsamt

narkotikamissbrukare. Insatser narkotika högt prioriteradeär inomav mot
tullen, polisen, åklagarväsendet, kriminalvården, socialtjänsten, skolan och olika
fritidsverksarnheter. Frivilliga organisationer och folkrörelser bidrar genom
information och opinionsbildning till förebygga spridning narkotika iatt en av
landet.

Karaktäristiskt för den svenska narkotikapolitiken den fasterär lika vikt vidatt
åtgärder begränsar tillgången på narkotika och efterfrågedämpande åt-som
gärder. Olika åtgärder förstärker och kompletterartyper varandra ochav ger
tillsammans uttryck for samhällets beslutsamhet bekämpa narkotika.att

förutsättningEn för framgångsrik narkotikapolitik är människor i allaatten
åldrar avstånd från bruket narkotika. Omfattande informations-tar ochav
opinionsbildande insatser har gjorts för upprätthålla och förstärka den negati-att

hållning till narkotika finns i Sverige.va som
En särskilt viktig i detta sammanhang ungdomar. Skola,är polis, tull,grupp
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förebyggandekringsamarbetarsocialtjänstochfritidsverksamhetkommunal
med ungdomararbeteuppsökandeFörtill ungdomar.riktadeinsatser som

inrättatkommunernarkotikamissbruk har mångaförsig i riskzonenbefinner
sökeraktivtsocialarbetaresärskilda ungdomsgrupper, uppett team somav

miljöer.i olikaungdomar
narkotika-föröppenvårdsteamspecialiseradehar inrättatkommunerMånga

krisbe-motivationsarbete,rådgivning,verksamhet,Uppsökandemissbrukare.
viktig deluppgifter. Enhuvudsakligasamtalsbehandling ärochhandling teamets

ochsocialaolikavårdkedjanfor hållaarbetet är att avatt sammanansvaraav
kanrehabiliteringen,iolika faser t.ex.medicinska insatser varasomgenom

kommunaladenbekostasvårdfamilj Sådaninstitutionsbehandling eller av
socialtjänsten.

förhindrainriktadhandförstanarkotikapolitiken i attärsvenskaDen
Överlåtelse därförnarkotikanarkotika.användningspridning och somsesavav

desiggrundar1968:64narkotikastrafflagenibrottetcentraladet som
iträddetill.anslutit sig LagenSverigekonventionerinternationella somsom

ochgärningsformernaBådetillfällen.flertalvidändrats1968 harkraft år ett
restriktivi-ökadi riktningutvidgatsochkompletterats motharstraffsatserna en

förstraffskalanharNyligensyfte. egetpreventivabetoning lagensochtet aven
straffskalaniforts in ävenfängelseinnebördmedskärpts,narkotikabruk attav

bestraffatsendastbrukethar detTidigarenarkotikakonsumtion.för egnaegen
böter.med

framställ-överlåtelse,såledesnarkotikastrafflagen ärgällandeEnligt den nu
förvaring,bearbetning,anskaffning,överlåtelsesyfte, transport,ining, förvärv

likaså brotts-gärning. Detstraffbelagd ärnarkotikakonsumtionochinnehav av
narkotikahandel.främjaligt att

Läkemedelsverkettillståndkrävs1962:704narkotikaförordningenEnligt av
begränsadfördock intekrävsTillståndnarkotika.utförselinförsel ellerför av

ändamålmedicinsktförresandemedförsläkemedelnarkotisktmängd avsom
avsnittnarkotikapreparathandel medlegalangåendepersonligt brukoch se -

tillämplig.1960:418varusmugglingslagenöverträdelser-. Vid är
Kontrollbyrånvarusmugglingslagen.alltsåkompletterararkotikastrafflagenN

narkotikabekämpandecentralaTullverketsförGeneraltullstyrelsenpå ansvarar
underrättelsetjänst. An-samarbete ochinternationellttonvikt påmedarbete,

Somlokala enheter.ochregionalaåvilarverksamhetenoperativaför densvaret
tullenhartullkriminalverksamhetochkontroll-ordinarietillkomplement numera

rörlighet övermed storagränskontrollstyrkorsärskilda storopererarsom
iKustbevakningenbefogenheternaTill sjöss utövasområden.geografiska av

tullverket.medsamverkannära
Rikskriminalpolisenvidsärskild enhetfinnsmotsvarande sätt somPå en

narkotikabrotts-ochnarkotikabrottutredningspaning ochmedarbetar grovaav
bekämpningnivåregionaloch ärlokalanknytning. Påinternationellmedlighet
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narkotikabrott uppgift för både ordningspolisen och kriminalpolisen. lav en
varje län finns enligt regeringens beslut regional funktion för bekämpningen av
narkotikabrott. Många polismyndigheter har också inrättat särskilda störnings-
eller gatulangningsgrupper inriktade bekämpaär på gatuhandel medattsom
narkotika.

Polisen prioriterar såväl sina insatser narkotikabrottslighetens skiktÖvremot
insatser langaren på Denna strategi bygger teorinmot på efter-som gatan. att

frågan på narkotika har avgörande betydelse för omfattningen den illegalaav
distributionen och effektiv kontrollpolitik därför förutsätter polisenatt en att
intervenerar också missbruksmiljöer och narkotikahandel gatunivå.mot på
Insatserna på gatunivå har dessutom betydelsefull opinionsbildande innebörd,en
eftersom de markerar samhällets avståndstagande från narkotikamissbruk och
narkotikahandel.

Tabell tullens polisensöver och Statistikbeslag. för 1992

Tullens narkotikabeslag Polisens narkotikabeslag

Preparat Antal Vikt i Preparat Antal Vikt igram gram

Cannabisgruppen1174 250 762 Cannabisgruppen 3795 109 849
Heroin 70 58314 Heroin 552 10 837
Kokain 5836 721 Kokain 70 4 121
Amfetamin 91 72 409 Amfetamin 3509 45 564
Kat 62 1 543 112 Kat 12 27 901

Summa beslag: 1 433 Summa beslag: 7st 938 st

Den vägledande principen för narkotikabekämpning samhälletsär samladeatt
insatser skall tydligt och entydigt budskap all icke-medicinskett attge om
användning narkotika oacceptabel.är Den svenska inställningen har därförav
varit restriktiv underhållsbehandling med metadon ochmot t.ex. medprogram
utdelning och försäljning och kanyler. Kontroll ochsprutorav sprutorav
kanyler såledesär också viktig del den svenska narkotikapolitiken. Därfören av
krävs det tillstånd för importera idkaoch handel med och kanyleratt ochsprutor
privat införsel således inteär tillåten. Resande kan dock medföra ochsprutor
kanyler för personligt bruk grundas föreskriftpå läkare ellersom av annars
visas lovligt.vara
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narkotikakonventionertill FN:sanslutningSverige om

narkotikaområdet.FN-konventioner påsamtligaratiñceratSverige har tre
till dennatilläggsprotokolloch 1972 årsnarkotikakonvention1961 årsI
syntetiskaopium,narkotiskaegentligade s.k.behandlas t.ex.preparaten,

Konventionenkokaindärav,och hartscannabismorfinersättningsmedel, m.m.
vetenskapligmedicinsk ellertillåtaendastländernadeltagandeförpliktar de att

innebärregelverk ochöversiktligtKonventionennarkotika. äranvändning ettav
narkotikakontrollen.kringadministrativaförenkling den apparatenaven

internatio-ivadkontrollenbehandlaspsykotropkonvention1971I års somav
hallucinogener,dvs.psykotropa ämnen,brukar benämnassammanhangnella

konventionendenGenomlugnande medel.sömnmedel ochcentralstimulantia,
mångaprodukter,framställdasyntetisktockså tillkontrollenutvidgades varav

sjukdomar.vissaläkemedelframställningförnödvändiga motär av
illegaladentillkontrollsystemetnarkotikabrottskonvention utvidgar1988 års

handelntill dennaanslutningpenningtransaktioner i samthandeln,internationella
narkotika.framställningvidanvändskemiska substansermed avsom

kon-1971 årsEG-stater.samtligaratificeratskonvention har1961 års av
dockBelgien,förundantagmedEG-staternaratificeratsvention har somav
kon-1988konventionen. årsratificerakortlandet inommeddelat attatt avser
EG-ratificeratsinte1990, harnovember ännukraft iträdde ivention, avsom

uppgiftenligtländer kommer attTyskland. DessaIrland ochBelgien,staterna
slut.före 1993 årskonventionenratificera

enligtkonvention1988i årsartikel 12ratificeratorganisationEG har som
undanskaffandeförhindraföråtgärdervidtaförbinder sigvilken attattstaterna

tillverkningolagligvidanvändssärskilt ämnenkonventioneni upptagna somav
prekursorer.narkotika s.k.av

narkotikaområdetpåEG:s kompetens

narkoti-berörområdenvissaendast kompetensorganisationEG har somsom
medhandelnibegränsningvad nämntskabekämpningen, t.ex. omovansom

SamarbetetmellanstatligsamarbetetövrigtI är natur.s.k. prekursorer. av
och tullenspolisenshälsovårdens,främstgällermedlemsländerEG:smellan

utrikespolitisktochstraffrättsligtocksåfinns detområden. Därutöver samar-ett
narkotikaområdet.berörmedlemsstaternamellanbete som

europeisk kom-1989decemberinrättades iordförandeskapfransktUnder en
LuttedeCommitté EuropeenCELADnarkotikabekämpning kalladmitté för

regeringarrespektivesina12CELAD bestårDrogue.Anti avpersoner, somav
möjligabästaförsäkra sigSyftetsamordnare.nationella ärtillhar att omutsetts

medlemslän-mellanEG ochnarkotika inomgäller insatsersamordning vad mot
utanför EG:ssåväl inomliggerfrågordiskuterasCELADderna. I somsom

rådettillbeslutsrätt,inte har någonCELAD, rapporterarkompetens. somsom
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har ställning till CELAD:s förslag.att ta
Beslutet inrätta CELAD delsatt på behovet skapaett övergri-var attsvar en

pande på narkotikaproblemet i Europa, dels behovetpåsyn sammanhängandeav
och omfattande insatser för bekämpa narkotikan.att

Fördraget den Europeiska Unionen, Maastrichtfördraget, bekämp-om tar upp
ningen narkotikamissbruk fråga intresse artikelav Kl.gemensamtsom en av
Härigenom förs det samarbete, sker utanför Romfördraget mellan EG:ssom nu
medlemsstater, under den s.k. tredje pelaren i Maastrichtfördraget. På samma

behandlassätt straffrättsligt samarbete polis- och tullsamarbete, vilket i högsamt
grad har betydelse i kampen narkotikabrottslighet. Sommot nämns andra
ställen i denna se kapitel - samtidigtrapport t.ex. möjlighetges en ny-
EG-kommissionen och Europaparlamentet medverka. Det bör ocksåatt nämnas

Maastrichtfördraget föratt in bestämmelse i Romfördraget artikel 129en ny
utvidgar gemenskapsprincipen till omfattasom samarbete för förebyggaatt att

narkotikamissbruk. Här förutses forskning, upplysning och utbildning och
samverkan med tredje land och med internationella organisationer.

I och med Maastrichtfordragets ikraftträdande blir det nödvändigt skapaatt nya
samarbetsformer. Enligt vad känt, kommerär COREPER följa ochsom nu att
samordna alla insatser narkotikan. CELAD kommermot dock kunnaatt sam-
mankallas vid behov, för förbereda internationellat.ex. att möten.

Europol

Europol är bli internationellt underrättelseorganavsett att ett på narkotika-.a.
området inom EG.

Förslag skapa Europol väcktesatt Tysklandett år 1991. En medrapportav
förslag i denna riktning redovisades, på uppdrag Europeiska rådet, vid rådetsav

imöte Maastricht i december 1991 Förslaget hade utarbetats de s.k. TREVI-av.ministrarna, dvs. de för bl.a. polisfrågor ansvariga ministrarna inom EG.
I underströks Europols viktigasterapporten uppgift bordeatt utvecklaattvara

centralt för utväxlingett och samordning upplysningar kriminellorgan av om
verksamhet bygga underrättelseaktivitetersamt att mellan medlemsstaternaut
vad gäller gränsöverskridande kriminalitet, denna har sin upprinnelseoavsett om
i Europa eller inte. Europol borde, enligt byggas i Somrapporten, ut etapper.

första borde tillskapasett enhet försteg narkotikabekämpning, benämnden
Europol Drugs Unit EDU.

Beslutet EDUupprättaatt TREVI-ministrarna i Köpenhamntogs i juniav
1993. beslutetI sägs EDU skall utväxla och analyseraatt information denom
illegala narkotikatrafiken, de brottsliga organisationer sysslar med dettaom som

penningtvätt berörsamt två eller flera medlemsstater. Riktlinjer fast-om som
lades för hur informationen skall behandlas och data skyddas. Avtalet EDUom
kommer träda i kraft sedanatt blivit enig i lokaliseringsfråganman numera
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konventionsform.Europol ireglerasiktpåAvsiktenHaag. är att
gällerdetfå närkommerEuropolrollvilkentidigt attförDet är ännu att veta

inarkotikabekämpningenochallmänhetipolissamarbetetinternationelladet
1994.under årskeförutseddEuropolEDU äruppföljning attsynnerhet. En av

bekämpninginriktat påocksåtullkriminalsamarbetet, äreuropeiskaDet som
avsnittiskildrasnarkotikabrott,bl.a.av - -.

EDMCCentreMonitoringDrugEuropean

utarbetadCELADgodkändes1990i Rom årrådetsEuropeiska mötePå aven
framträdandedenarkotikabekämpning. Ett mestföreuropeisk plansamlad av

narkotikaövervakningscentrumeuropeisktinrättandeti planen ärförslagen ettav
Centre.MonitoringDrugEuropean

Portugal.iplaceringmedsådantinrättabeslutathar centrumRådet ettatt
medmedlemsstateroch dessGemenskapenförsemed ärSyftet centret att

narkotikamissbruks-ochnarkotika-datajämförbarapålitliga ochobjektiva, om
därav.konsekvensernaochproblem

arbetsområden:följandesigkommer ägnaCentret att

Narkotikafrågan
EG-nivåpånivånationellsåväloch politik påStrategier som

narkotikautbudetfördelninggeopolitiskochsamarbeteInternationellt avav
prekursorerochpsykotropa ämnennarkotika,medhandelnKontroll av

Narkotikaekonomi.

icke-medlemsländer,deltagandeför ävenståkommer öppetCentret, avattsom
med kompe-andraochorganisationerinternationellamedsamarbetaskall organ

narkotikaonrrådet.påtens

Penningtvätt

kommaförårenbedrivits dehar attinternationellt arbete senasteomfattandeEtt
ställerNarkotikabrottskonventionenpenningtvättstransaktioner.medtill rätta

narkotika-fråninkomsteri frågapenningtvättkriminaliseringkrav på omav
Lagstift-konventionen.ratificeratredan nämntsSverige harbrottslighet. som

krav.konventionenstillhäleri harningen anpassatsom
ÄvenförverkandekonventionutarbetatsharEuroparådet m.m.Inom omen

under-harSverigepenningtvätt.åtgärderbehandlaskonventioni denna mot
ratificeratintehar ännukaraktär,generellharkonventionen,tecknat mensom

den.
TaskActionFinancialbedrivitsi arbetedeltagit detSverigeVidare har avsom

penning-aktionsgruppfinansiellFATF, motLaundering,MoneyForce enon
i den s.k.ländernamellan1989juliii Parisvidbildades möteetttvätt som
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denorganiserats enhet,RikspolisstyrelsenSverige inomG har7-gruppen. I en
underrättelsematerial förbistå medfinanspolisen, uppgift bl.a.s.k. är attvars

bekämpning penningtvätt.av
föråtgärderantagit direktiv10 juni 1991EG:s ministerråd har den attett om

91308för tvättningfinansiella användsdetförhindra systemetatt pengarav
direktivetssin lagstiftning tillEES-avtaletEEG. Sverige har anpassatgenom

innehåll.

Schengenavtalets tillämpningskonvention

6 kap.i 3:e avdelningentillämpningskonvention innehållerSchengenavtalets
70-76 §§.narkotikavissa bestämmelser om

medständig arbetsgruppskall bildaföreskrivs avtalsparternaBl.a. att en
tullverksamhet.uppgifterpolisiäramyndigheter medföreträdare för samt
problem iskall undersökauppgiftArbetsgruppens att sam-gemensammavara

narkotikaområdet. förekomman-kriminalitet inom Ibekämpningenband med av
gällerförbättringar vadtill önskvärdautarbeta förslagfall skall arbetsgruppende

Arbets-avtalsparterna.samarbetet mellantekniska sidornade praktiska och av
exekutiva kommittén.förslag i denlägga fram sinaskallgruppen

ochavseenden förebyggai olikasig medlemsstaternakonventionen åtarI att
förstärkningfinns reglernarkotika. Bl.a.olovlig hanteringbekämpa avomav

kontrollerade leveranser.s.k.vidkontrollen gränsenyttre samt om

EG-perspektivnarkotikapolitiken iDen svenska ett

gällerEG-länder vadde flestapositionSverige klart änhar gynnsammareen
intravenösaHIVaids blandutbredningnarkotikamissbruk,utvecklingen avav

försbehandling. Den debattprevention ochinsatser förmissbrukare och som
legaliseringochnarkotikakontrollenuppluckringflera EG:s länderi avav om

fängelseföra ini Sverige. Beslutetfått fotfästedroger har inte någotvissa attav
intenarkotika har heller några nämn-möttsi straffskalan för brukeget avav

uttryck fördebatten. kani allmänna Dettavärda den attettprotester somses
förankring.har stark folklignarkotikapolitikenden svenska en

restriktivasinför Sverigegivetvis inget skäl omprövainträde i EGEtt är att
Sverige kanhurfråga i detta sammanhangstrategisk ärnarkotikapolitik. En

89avskaffas.gränskontrollernautanför landetshålla narkotikan gränser, om
trafiktransit från EG-land.utgjordestullbeslag 1992samtliga årprocent avav

deltullkontroll. Engjordes vid s.k. allmändessa beslag89 storprocent avav
Latinamerikafrån tredjeland,i kommernarkotika finns Europaden t.ex.som

framställs illegalt inom EG.Turkiet heroin. Viss narkotikakokain viaeller

beskrivs i dennaSchengenavtalet nämnare utredning under avsnitt 5.7.

11 13-1112
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Som exempel kan 80 amfetamindet smugglasnämnasett att procent av som
i Skandinavien bedöms komma från Nederländerna.

Som medlem EG bör Sverige verka politiskt för vår påsträngaattav syn
narkotikahanteringen upprätthålls i alla berörda länder. kanDet noteras att
CELAD:s narkotikabekämpningen med svenska.på denöverensstämmersyn

finnsDet också skäl peka möjligheten sluta bilaterala avtal med olikapåatt att
EG-länder i fråga samarbete narkotikaomrádet i likhet vadmedom som,
enligt uppgift, sedan länge tillämpas mellan exempelvis Frankrike och Belgien.

Gränskontroll

Gränskontrollerna i dag hämsko den illegala införseln narkotikapåutgör en av
i landet. Effekten består, med viss förenkling, dels i viss del smuggel-att en av
godset upptäcks och i beslag, i presumtiva smugglaredels del avstårtas att en
från försöket grund risken för upptäckt. Av betydelse ocksåvåga på äratt av

krångligare för föragränskontrollen det beslutsamma smugglaregör ävenatt att
de olagliga rimligen har dämpande effekt i olikanågotvarorna, som en

avseenden.
narkotikaAtt gränskontrollen har betydelse det gäller dämpa inflödetnär att av

därigenom bidrar till förverkliga restriktiv narkotikapolitik såledesoch äratt en
det säkert kvantifiera effekten gränskontrollen iklart. Däremot svårtär att av

bedöma eventuella förändringar i frågadetta avseende, eller med andra ord att
inflödet narkotika gränskontrollen försvann kompenserasutan attav avom om

andra åtgärder från det emellertid för inflödet narkoti-allmänna. Allt talar att av
ka skulle komma öka, och det gäller såväl den organiserade denatt som mera

och i regel småskaliga införseln. Sannolikt skulle effekterna bli störstspontana
det gäller småskalig införsel, nuvarande gränskontrollenoch där dennär spontan

samhällsåtgärder avskräckande ochtorde de har denutgöra störstaaven som
avhållande betydelsen. den organiserade internationella narkotikahandelnFör

poliskon-gränskontrollen bara flera hinder övervinnasutgör måsteett av som -
troller spaningar polisens tullensoch andra åtgärder inom för ochsamt ramen
underrättelsetjänst sannolikt hinder. dettaminst lika verksamma Trotsutgör är
det givetatt det skulle för organiserade yrkesmässigaunderlätta också den
narkotikatrafiken gränskontrollerna upphörde.om

Arbetsgruppens bedömning det finns risk för negativa konsekvenserär att en
det gäller narkotikasituationen till följd kontrollen vid inrenär gränserattav

upphör. Också inom EG-länderna bedömning, och det har därförsådangörs en
inom EG förutsätts olika skall införas förkompensatoriska åtgärder slagatt av

det bortfall i fråga den fria rörligheten innebär.kontrollvägaatt upp om som
Hit hör exempelvis internationellt polissamarbete ochökat tull- ochett en
utveckling teknik myndigheter. Till de kom-och arbetsmetoder hos berördaav
pensatoriska åtgärderna skärpning kontrollen vid dehör också den yttreav
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tidigare berörts avsnitt -.gränserna som -
kompensatoriska åtgärder inomdet följande behandlas frågan vilkal skall om

Sveriges dessabör införas för del ochnarkotikabekämpningens område omsom
kontrollerna vid inrekan räcka till för förhindra borttagandeatt att ettantas av

effekter narkotikasituationen i landet.får negativagränser

Underrättelseförfarandet

kriminalunderrättel-Med underrättelseförfarandet i detta sammanhang attavses
främstdelges med deinhämtas, analyseras och bearbetas samt organ,ser armars

utsträckning kommerpolis och tull, behöver dem i sin verksamhet. I storsom
internationella samarbetet. enkelt exempelunderrättelserna led i det Ettettsom

parti narkotikapolis- tullmyndighet informerarutländsk ellerär att ettatt en om
förkan ligga till grundSverige i visst fordon. Underrättelsenpåär väg mot ett

Sveri-fordonet förs iingripande tullen eller polisen i samband med attett av
ge.

verksam del i kampen denUnderrättelseförfarande redan i dagutgör moten
internationella narkotikahandeln. Attkvalificerade brottsligheten, inte minst den

viktig förstärkning möjlig-vidareutveckla underrättelseförfarandet innebär aven
brottslighet effektivtheterna bekämpa denna på sätt.att ett

sambandsmän

poliseni underrättelseförfarandet de sambandsmänEtt viktigt instrument är som
nordiskaländer. Flertalet dessa s.k.och tullen redan i dag har i antal ärett av

länderna. desambandsmän arbetar för de nordiska Frågoroch gemensamt om
nordiska diskuteras fortlöpande inom den s.k. PTN-gruppen,sambandsmännen

narkotikafrågor.nordiskt samrådsorgan för polis och tull iär ettsom
stationerade enligt följande. SambandsmänSambandsmän för närvarandeär

med sidoackrediteringfrån svenska polisen finns i Nederländerna, Greklandden
sidoackredite-Thailand medi Bulgarien, Polen, Portugal, Ryssland, ochUngern

Danmark, Hol-ring finns sambandsmän ii Vietnam. Från den svenska tullen
nordiska länderland, Storbritannien, Estland. andraTyskland, Polen och Från

Storbritarmien, Spanien,finns från polisen i Turkiet, Pakistan,sambandsmän
Österrike från tullen i Spanien och Danmark. EnCypern, Tyskland och samt

främstsambandsmannaorganisationen kommer ske,ytterligare utbyggnad attav
Öst-i och Centraleuropa.

polisiära ochsambandsmännen i princip hela detUppgifterna for spänner över
förnarkotika tyngdpunkttullmässiga arbetsfältet, ärenden rörande utgör enmen

flestade dem.av
generellt goda. EnErfarenheterna från sambandsmännens verksamhet är sett
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skicklig sambandsmän personligakan skapa de goda relationer och det kontakt-
enligt erfarenhet,all betydelse för det internationellanät är stor attsom, av

polis- och tullsamarbetet fungera effektivt.skall
Arbetsgruppen utveckling med sambandsmän desystemet ettser en av som av

viktigaste effektivisera det internationella samarbetet brottsbekämp-sätten påatt
ningens inte narkotika-område och då minst det gäller bekämpningennär av
brott. I detta ligger både fler sambandsmän bör placeras behov däravnäratt ut

och formerna för utvecklas alltuppstår sambandsmännens verksamhet böratt
eftersom den internationella brottsligheten förutsättningarna övrigt för-eller i
ändras. Också formerna för rekrytering och utbildning sambandsmän börav
utvecklas med hänsyn till den plats.betydelsen pårätt rättstora attav man

Oavsett vilken tyngd Europol kommer få i internationella polissamarbe-detatt
förefaller det dess, narkotikaunderrättelseenhetnämnda, ärtet ettsom om nyss

med vilket den svenska polisen samarbeta i framtiden.kommer Iattorgan
regelverket för Europol förutsätts medlemsländerna placerar kvalificeradeatt
kriminalpoliser handläggare och sambandsmän där. Sveriges del börFörsom
det i första hand uppgift för Rikspolisstyrelsen för detta. Tullenattvara en svara
bör beredas tillfälle medverka.att

Informationsutbyte

Inom EG arbete med utarbeta konvention internationelltpågår att etten om
databaserat informationssystem, Information System EIS se avsnittEuropean

-. tilltänkta infor-Det regelverket bygger reglerna motsvarandeettom-
mationssystem SISinom Schengensamarbetet Schengen Information System,
jfr fjärde avdelningen i Schengenavtalets SIStillämpningskonvention. har ännu
inte i kraft.trätt

Enligt Schengenavtalets tillämpningskonvention fjärde avdelningen, 2 kap.
99 övervakning§ kan bl.a. registreras uppgifter rörande för hemligpersoner
eller viss registreras syftetsärskild kontroll. I dessa fall får uppgifterna och är

bekämpa brottslighet och förebygga hot den allmänna säkerheten. Föratt mot
uppgifter i fråga registreras krävs dessutom detskallatt attom personen

föreligger sannolika skäl misstänka vederbörande ellerbegåatt att attavser
redan har begått antal synnerligen brott. Ett alternativt skäl kanstortett grova

kandet grundval den brottslighet vederbörande redan begåttattvara av som
misstänkas han i framtiden Uppgifternaockså kommer begå brott.att att grova
kan ligga till för polisiär övervakning brottslingar igrund oavsettgrovaen av
vilket medlemsland de uppehåller sig.

tulladministrationernas Customs Information SystemFör del bör nämnas
CIS. CIS beskrivs i avsnitt -.-
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polis tullochSamarbete mellan

narkotikabekämpningenskompensatoriska åtgärderutvecklagällerNär det att
mellanbåde samverkannyckelbegrepp. gällerDetsamverkanområde är ett

dessatull, och mellanfrämst polis ochi Sverige,berörda myndigheter organ
utländska.och motsvarande

gällerviktig roll detha näranförda framgår tullen kommerAv det attatt en
givetvisbliruppgift för tullenframtiden. Enockså inarkotikabekämpningen att

fall i samarbetei förekommandetullkontroll vid deför gränserna,yttresvara
narkotikainförselbekämpningengällerOckså detmed Kustbevakningen. när av

roll.viktig Enförutsättningar spelahar dock tulleninre gränseröver att en
internationella under-i detmedverkasammanhangetviktig uppgift i det är att

rättelseförfarandet.
isamarbetarpolisen och tullendag flera exempelfinns redan iDet att

tullpolis-s.k.exempel denEttdet lokala planet. ärprojekt pågemensamma
förinomförsöksverksamhetGruppens arbetei Malmö. utgör ramenengruppen

samverkansformernautvecklingGeneraltullstyrelsensochRikspol isstyrelsens av
regeringenhari försöksverksamhetenSom ledmyndigheterna.mellan ett
uppgifter itillfå tillgångkanmedverkande tulltjänstemännenmedgivit deatt

polismän.förbehållnapolisregister ärsom annars

visa sigkanandra formereller iiEn samverkan somgruppergemensamma-
gränsövergångarnaauktoriseradeaktuell vid denaturligtvislämpliga ärvara -

och iflygplatsernainternationelladei huvudsaki den dvs.gränsen,yttre
fall vidförekommande- iseinternationell trafik kap.hamnar med samt-

bevakning dengällerdetvid landgräns. Ocksågränsstationer när yttreav
aktuell. Somblimyndighetssamverkankanmellan gränsövergångarnagränsen

detskall gälladetsamma närframgå, arbetsgruppenkommer attatt anser -
vid inrenarkotikabekämpningen de gränserna.handlar om -

leveranserKontrollerade

fram-Sverige redanvilken1988, tillnarkotikabrottskonvention årFN:sI som
metod för be-leveranserkontrolleradeanslutit sig,hållits har som enanges

narkotikahandel.kämpning av
partioch tullen låterprincip polisenileveranskontrolleradMed ettattavses

samband medför iingripai landetnarkotika föras eller att,utan attgenom
Metodendenne. äringripakunnatill beställaren, ävenpartiet levereras motatt

och tillämpaspolissamarbetet äveninternationellainom detetablerad avnumera
polisen.ochden svenska tullen

inter-utbyggtförening medikontrollerad leverans,användRätt ettsynes
för bekämp-effektiv metodunderrättelseförfarande, kunna utgöranationellt en

bådedockMetoden inrymmernarkotikahandeln.internationellaning denav
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rättsliga och praktiska problem, måste uppmärksammas. Bl.a. kan isom man
vissa fall komma på områden otillåtna enligtär svensk lag tillåtnasom men
i vissa andra länder, såsom brottsprovokation. Att reglerna skiljer sig mellan
olika berörda länder har i några fall lett till problem i samarbetet med utländsk
polis.

Frågor metoder det gällernär kontrollerade leveranser bereds iom en grupp
företrädaremed för Riksåklagaren, Rikspolisstyrelsen Generaltullstyrelsen.och

Arbetsgruppen vill for sin del understryka vikten utveckla effektivaattav
metoder det gäller det internationellanär samarbetet narkotikabekämpningenspå
område. Givetvis måste metoderna ligga inom för det lagliga och etisktramen
godtagbara. Det också viktigt Sverigeär inte ställs utanför det internationellaatt
samarbetet på grund svensk lag på området skiljer sig från vad gällerattav som
inom andra jämförbara länder. Det uppgift för de berördaär myndigheternaen

driva metodutvecklingsfrågorna och detatt skulle visa sig nödvändigt,att, om
fästa regeringens uppmärksamhet behovet författningsändringar.på av

Kontrollâtgärder vid inrede gränserna

Ett medlemskap i EG öppnar, redan framgått, för ytterligarevägen ettsom
fördjupat internationellt samarbete med polisen och tullen i de andra EG-länder-

Därigenom bör vinster kunna det gäller kampengöras när inter-storana. mot
nationell narkotikahandel och narkotikabrottslighet.annan

Det svårt bedömaär dessa effektivitetsvinster tillräckligt föratt är storaom
fullt kompensera borttagande kontrollen vid inreatt Sannoliktut gränser.ett av

kommer effekterna de kompensatoriska åtgärderna bli det gällerstörst närattav
den organiserade och storskaliga narkotikatrafiken. Här finns det enligt arbets-

mening skäl utbyggt internationellt samarbete ochatt anta att ettgruppens en
utveckling narkotikabekämpningen i andra avseenden kan visa sig väl såav
effektiv den nuvarande gränskontrollen. förutsätterDet givetvis berördasom att
länder verkligen sådanpå utveckling samarbetsformer och arbets-satsar en av
metoder och inte finansiella problem eller andra, svårförutsedda faktoreratt nu

käppar i hjuletsätter för utvecklingsarbetet. Under alla förhållanden lär det ta
antal innanår kompensatoriska åtgärder inom narkotikabekämpningenett har

utvecklats och fått full effekt. detNär gäller den eller småskaligaspontana
narkotikatrafiken lär det bli finnasvårare kompensatoriska åtgärderatt som

gränskontrollenersätter och dess preventiva verkan. Man kan uttrycka saken så
kontrollnätet i form internationellt samarbete, underrättelsetjänst bliratt av m.m.

alltför grovmaskigt för åtminstone i någon utsträckningstörre fånga inatt - -
småhandlare enstaka tillgör andra länder för köpa begränsadattsom resor en
mängd narkotika för och den bekantskapskretsensnärmare bruk.eget

Östeuropa.En svårbedömd faktor också brottsutvecklingen i vissaär länder i
För närvarande utvecklas i dessa länder omfattande organiserad brottsligheten
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bl innefattar narkotikahandel sigoch tenderar söka etablera ocksåattsom .a. som
i Västeuropa. brottslighet förändra förutsättningarna förDenna kan komma att
narkotikabekämpningen och brottsbekämpning både i Sverige ochannan- -
andra länder.

Enligt arbetsgruppens mening finns det för optimismalltså skäl det gällernär
möjligheterna utveckla kompensatoriska åtgärder effektiva i kampenäratt som

den organiserade internationella narkotikabrottsligheten. Detta dockärmot ett
arbete lång sikt. Effekterna de kompensatoriska åtgärderna narkotika-påav
situationen helhet osäkra, inte minst med till följdhänsyn brottsut-ärsom av

ivecklingen länder utanför EG och andra faktorer förutse.svåraär attsom nu
Mot bakgrund detta arbetsgruppen Sverige inte frånkan avståattav anser en

viss kontrollverksamhet i anslutning till för-de inre med syftegränserna att
hindra avslöja införseloch olaga narkotika.av

Till denna bedömning bidrar omständighetenden Sveriges vidgränser,att
sidan dem Finland väsentligenoch Norge, kuster. Det innebärutgörsmotav av

huvuddelen de inresande kanaliseras via hamnar och flygplatser. Därige-att av
Sverige frånhar kontrollsynpunkt annorlunda och kanskeettnom gynnsammare

utgångsläge de flesta EG-länder, i detta karaktäriserashänseendeän som av
landgränser eller omöjliga kontrollera effektivt. Enligtsvåra arbets-är attsom

mening bör Sverige inte från utnyttja de förut-avstå attgruppens gynnsamma
sättningar från kontrollsynpunkt geografiska läge innebär förränvårtsom
kompensatoriska åtgärder narkotikabekämpningens område utvecklats och ipå
praktiken visat sig tillräckligt effektiva.vara

Det anförda innebär inte Sverige bör behålla gränskontroller i nuvarandeatt
form vid de inre gränserna.

Kontrollen i utformasbör stället med utgångspunkt från det inte längre äratt
fråga kontrollera varuflödet i allmänhet. Endast sådan kontroll ärattom som
motiverad för förebygga och avslöja olaga narkotikainförsel bör förekom-att

Kontrollverksamheten lite störande möjligt för detmåste såma. vara som
flödet fordonnormala och gods.av personer,

tillDetta leder kontrollen bör led i det allmännas påatt ettses som personer
inriktade brottsbekämpande verksamhet systematisk kontrollänsnarare som en

huvudsakI bör kontrollen baseras underrättelser eller pågränspassage.av
tidigare erfarenheter riskprofiler det gäller narkotikabrottslighet.r1ärav

Även den framtida kontrollen i anslutning till inre skiljer sig frångränserom
nuvarande gränskontroll arbetsgruppen tullen bör ha viktig roll iattanser en
kontrollverksamheten. beror bl.a. tullen redan i dag har särskildDet på att en
kompetens det gäller kontroll utgångspunkt från riskprofiler,med kon-när att
trollen delvis kommer internationelltbygga underrättelser från tullensatt
anknutna underrättelsetjänst, kontrollen också riktas fordon ochmåsteatt mot

vidresgods tullen etablerad sådana hamnar och flygplatser därärsamt att
kontroll detta slag kan bli särskilt aktuell.av
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Också polisen bör dock ha roll i kontrollforfarandet. Arbetsgruppenstoren
föreslår kombinerade polis- och tullgrupper vidarbetar de färjelägen ochatt
flygplatser där kontrollverksamhet skulle äga rum.

Det kan diskuteras kontroll detta slag bör bedrivas i anslutning tillom av
själva fárjelägena och flygplatserna eller den bör kunna ske också andrapåom
platser, inom område färjelägena och flygplatserna, inomt.ex. ett runt en zon
innanför hela landgränsen och sjögränsen eller inom landet helhet. Dennasom
och andra frågor har med organisation och befogenheter i frågagöraattsom om
kontrollverksamheten måste utredas i särskild ordning. Utredningen faller inom
Justitiedepartementets och Finansdepartementets områden. frågor fallerDessa
enligt arbetsgruppens mening naturligt inom för den utredningramen som
tidigare föreslagits kapitel - angående behovet lagstiftning vid över-av ny-
vakning inre gräns.av

kontrollEn detta slag bedrivs i anslutning till inre bör stödgränser taav som
Romfördragetsi artikel 36 medger införselförbud bl.a. för skydda livattsom

hälsa seoch vidare kap. -.-
Arbetsgruppen bevakning de inre skallgränsernaatt ettanser en av ses som

led i samhällets försvar narkotikabrottslighet, varvid åtgärder vid gränsenmot
motiveras effektivitetsskäl och det förhållandet den illegala narkotikanattav av
i landet i allt väsentligt införd från utlandet.är
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HIVaids-påverkas detHur
i Sverigepreventiva arbetet ettav

EG-medlemskap
Gunilla Fransson

Bakgrund

1986inom EG:s ministerråd årfrågan aidsFörsta gången togs varsom om upp
kunskapsutbyte HIVEG-kommissionen arrangerade erfarenhets- ochdå ett om

i med-redovisade EG-kommissionen,aids. Som resultat detta utbyte ettett av
COM8763, antal områdenministerrådet i februari 1987delande till ett

specialgrupp, Theaktuella för aidspreventiva åtgärder. Samma år bildades en
metoder bekämpa aids.EC Aids Task med uppgift finnaForce, ATF, att att

organisationEG-administrationenATF blev dock inte del separatutan enen av
aidskunskapsbas hurunderställd belgisk lag. byggde snabbtMan upp en om

skulle bekämpas och förebyggas.
rapporteringsskyldig tillföljer projekt ochATF förbereder, leder och ärupp

biståndsfrågor DGgeneraldirektorat for utvecklings- ochEG-kommissionens
projekt skallslutliga besluten vilkaVIII. Kommissionen fattar de somom

projekt i utvecklingsländer.genomföras. handlägger framför alltATF
exempelvis DGaidsfrågor, IEG andra enheter handläggerhar också som

forskning DG sociala frågorbistånd tredje världen, DG Vtill XII samt som
aidsintervention ihar sektion för Europa.en

aidsEG:s handlingsplan mot

aids.gjort flertal uttalanden rörande1987 har EG:s ministerrådSedan år ett
Europe91317EEG handlingsprogramjuni 1991 beslutadesDen 4 ettom

against AIDS, för 1991-1993.åren
till deskall komplementtio delprogram.består Det utgöraProgrammet ettav
aids irörandevidtas i medlemsstaterna, till stödprogrammetåtgärder som
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utvecklingsländer till andra EG-program aids, för forskningspro-samt mot t.ex.
The AIDS Component of Biomedicinethe and Health Researchgrammet

Pr0gramme.
.Handlingsprogrammet omfattar tio områden:

1 Bedömning allmänhetens och olika målgruppers kunskaper, attityder ochav
värderingar.
Informations-lkunskapsförmedling med syfte medvetandegöra allmän-att
heten och speciella målgrupper.
Hälsofostran riktad till ungdomar.
HIV-prevention.
Rådgivning, socialt, psykologiskt och medicinskt stöd.
Beräknade kostnader for HIV-infektioner.
Insamling data rörande HIVaids.av
Utbildning och andra stödinsatser till dem arbetar med HIV-prevention.som
Åtgärder diskriminering HIV-infekterade och deras närstå-mot av personer
ende.

10 Forskning och internationellt samarbete.

Ansökningar bidrag till projekt, i enlighet med handlingsprogrammets tioom
delprogram, handläggs den Rådgivningsgruppen.s.k. Gruppen bestårav av

från medlemsländerna. Ordförande i ärrepresentanter representantgruppen en
från kommissionen. Rådgivningsgruppen har funktion ATF, dvs.samma som
föreslår EG-kommissionen vilka projekt skall prioriteras och erhålla bidrag.som
Ansökningarna, handläggs Rådgivningsgruppen, kommer från med-som av
lemsländerna och medel för projekt inom medlemsstaterna.avser

Under 1993 skallår handlingsprogrammet utvärderas. resultatet,I påväntan
skall ligga till grund för EG:s aidspolitik under 90-talet, harrestensom av man

från Rådgivningsgruppen föreslagit de projekt skall få fortsättapågåratt som
och medel till projektäven under 1994. Medelansökanavsätter år görsatt man
via EG:s ordinarie budget.

Ett beslut EG:s fortsatta aidspreventiva arbete under 1994.årväntasom

EG-ländernas nationella program

År 1989 beskrev WHO:s Europakontor i samtliga länders aidspro-rapporten
grampolitik. Redovisningen uppdaterades 1990.år

Enligt WHO:s har alla länderna i den Europeiska gemenskapenrapport ett
nationellt aidsprogram och nationell aidskommitté. Kommittéerna bildadesen
mellan åren 1984-1987 ungefär samtidigt nationellade togssom programmen
fram.

WHO:s rekommendationer tilllåg grund för de olika ländernas agerande.
Inriktningen det preventivapå arbetet har förändrats. Inledningsvis betraktades



Bilaga 4 331

HIVaids medicinskt problem. Efterhand och i takt med ökadeett rentsom
kunskaper har HIVaids allt kommit folkhälsoproblem,att ettmer ses som som
påverkas sociala, ekonomiska och politiska faktorer. EG:s medlemsstaterav
följer rekommendationer från WHO och Europarådets rekommendationer på

Eftersomområdet. medlemsländerna har olika kulturella traditioner och förut-
sättningar får, enligt beslut i EG och enligt Maastrichtavtalet, respektiveäven
medlemsstat själv bestämma hur skall utforma och genomföra sittman preven-
tionsarbete.

Framtiden

HIVaids internationellt problemär bekämpas internationellt.måsteett som
Inget land kan föra framgångrik kamp viruset. krävs natio-Detensamt moten
nellt och internationellt samarbete och dessutom ekonomiskt stöd från de rikare
länderna till de fattigare. EG:s främsta samarbetspartners i den kampen WHOär
och Europarådet. HIVaids inte heller problemär kan lösas kort siktpåett som

det krävs långsiktig planering och långsiktiga satsningar. Insatsernautan mot
HIVaids bör integreras med insatser andra sexuellt överförbara sjukdomar.mot

EG-kommissionen pekar de sociala problem aids-epideminpå har tyd-som
liggjort globalt Som exempel kan kvinnornasnämnas utsatthet sinsett. genom
dåliga maktposition i förhållandet till gatubarnens mycket situationmän, svåra
och splittring familjer krig och svält.av pga

Thel CommissionEuropean the Global Fight against AIDSrapporten,
1992, finns följandebl.a. framtidsscenario.

Tyngdpunkten EG:s satsningarpå kommer ligga förändras. EG harattvar
under de år gått hjälpapå utvecklingsländernasatsat stora att attsom resurser
skapa för säkra blodprodukter.egna resurser

Den heterosexuella smittöverföringen ökar och beräknas för 80 %stå ca av
samtliga HIV-infektioner. Därför kommer EG projektpåatt satsanya mer
riktade till heterosexuella.

I framhålls EG:s möjligheterrapporten att

medel till olikamånga länder och till olikamånga insatserstyra typer av-
samarbeta med de många olika organisationernära strävar motsom samma-
mål i kampen aids.mot

EG:s folkhälsoarbete regleras i Maastrichtavtalet. Enligt artikel 129 inumera
avtalet skall gemenskapen bidra till hög hälsoskyddsnivå uppnåsatt en genom

samarbetet mellan medlemsstaterna främjas. Gemenskapens insatser skallatt
inriktas förebyggapå sjukdomar, särskilt de folksjukdomarna. Kommis-att stora
sionen kan lämpliga initiativ för främja samordning mellan ländernata att en

varje medlemsland utformar sitt smittskyddsarbete.egetmen
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Öppna gränser

HIV-positivainreserestriktioner förEG-länderna, ingaSverige har, liksom
ochförflytta sig mellan länderdet lättocheller aidssjuka. Redan är attnu

riktade tillinformationssatsningarbehovet resenärer.därför ökar av
drogpolitik harländernastill drogfrågorna. olikaHIVaids kopplat Deär nära

vilkauppmärksammaDärför det viktigtspridningbetydelse för HIV. är attav
Sverigeföra in olika droger imöjligheternahareffekter påöppnare gränser att

HIVaids-problematiken.det tilloch koppla

Slutsats

främja folkhälsanskallMaastrichtavtalet medlemsstaternaartikel 129 i stårI att
skallocksåundervisning.hälsoupplysning och Därbl.a. att manangesgenom

inte fråga någondetkommissionen det ärsamverka med poängteras att ommen
andra författningar.lagar ochharmonisering medlemsstaternasav

intentioner och detaids följer WHO:s gör ävenEG:s handlingsprogram mot
inteEG därförmedlemskap i kommerhandlingsprogrammet. Ettsvenskadet att

HIVaids-förebyggande arbetet. Ensvenskaförändringar i detinnebära några
ikunna deltagaaktivt kommerblir Sverigepositiv effekt på sätt attatt ett mer

HIVaids-förebyggandeEG:s samtliga program.
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aktionsprogramEG:s mot cancer
LindquistIng-Marie

cancersjukdomar föreinom EG-ländernaVarje 250 000 människorår dör avca
före 30ålder och ovanligår. ökar med stigandepensionsåldern 65 Cancer är

åtminstone förtidigt stadium finnsupptäcksålder. Om sjukdomen påårs ett
insjuknar100 svenskarmöjligheter till behandling.former goda Drygtvissa

Sjukdomsstatistiken visarvarje dag iavlideroch 55 att varcancer.personer
ochtumörsjukdomdrabbastill fjärde riskerar någontredje att varavperson

avlider härav.femte person
principiella beslutetMilano det28-29 juni 1985 iVid EG-möte den togsett

befrämjaför därmedeuropeisktEG skulle attmotatt starta ett cancerprogram
målsätt-EAC harAgainst Cancermänniskors hälsa. Programmet Europe som

ökadeArbetet skercancerdödligheten i hela Europa.ning minskaatt genom
cancerförebyggandevårdpersonalbättre utbildning avforskningsinsatser, om

cancersamband i såvälkändainformation till allmänhetenåtgärder och bättre om
sedan 1990.deltar i detta årarbetsliv fritidsliv. Sverige programsom

i arbetsmiljönCancerrisker

för kemiskamed exponeringtill delhängerUppkomsten stor sammancancerav
luftförore-tobaksrökning och allmännalivsstilsfaktorer, diet,strålning,ärrmen,

tumörsjukdomdrabbas eller någonningar. Risken för att annancancerav
alltmerkommit intafaktorer i arbetslivet harpåverkan olika att engenom av

uppskattningarenligt vissaYrkesbetingadframträdande plats. utgörcancer
Sverige.fall ica 500 år2-5 % all percancer nyaav

betydelsefulla inte for förebyggayrkesrelaterad baraStudier är attcancerav
tillmöjlighetsådana studier kan medge unikockså därförsådan attutan en

varje fåruppskattade år mellan och 2 000cancerkommittén l 000Den svenska att
till sist 500stannade på uppskattningjobbet, man en grov avmenpersoner avcancer

fall.
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inblick i specifika mekanismer för uppkomst. En del vårstorcancerns av
kunskap många cancerformer har erhållits först studier definieradeom genom av

människor i yrket för specifika eller kom-ämnenexponeratsgrupper av som
plexa blandningar Sådana studier epidemiologiskämnen. med metodik,görsav
där kunskap yrkesexponering väsentliga inslag.ärom

Ett relativt antal kemiska naturligaämnen såväl syntetiserade harstort som- -
visat eller starkt misstänkta förär kunna upphov till hos försöks-att ge cancer
djur. I några fall föreligger också klart samband mellan hos märmiskaett cancer
och kontakt med vissa Arsenik, asbest, vissaämnen. krom kromarter, vissa
mineraloljor, stenkolstjära, benzidin och beta-naftylamin kan tjäna exempel.som
Vinylklorid, används vid framställningpå råvara PVC-plast är ett annatsom av
exempel.

de fallI då orsakssamband mellan visst och hos människaämneett ett cancer
har påvisats har det uteslutande sig yrkesmässig kontaktnästan medrört om en

i fråga. talar i fallämnet Man dessa yrkesbetingadom cancer.

EG:s aktionsprogram mot cancer

EG:s aktionsprogram startade 1986år med målet minska dödlig-mot attcancer
heten %med 15 fram till 2000. innebärår Detta minskning från 1 miljon tillen
850 000 årper

Programmet har budget 50 miljoner ECU eller 500 miljoner SEKen av ca
under 4-årsperiod. Programmet inne sin andra 4-årsperiod.påären nu

Sverige deltar fullt i årEAC-programmet 1990sedanut

Sverige har unikuppnått ställning inom EAC. Genom avtal mellan EGetten
och den svenska regeringen 1990 deltar Sverige icke EG-endasommaren som
land fullt iut programmet.

Redan 1987 ansökte den svenska socialministernår till EG Sverigeattom
skulle få observatörsstatus i Europe Against Cancer EAC-programmet. Detta
beviljades och flera svenska började deltaga, observatörer, i EAC-experter som

expertkommittéer och arbetsgrupper totalt 20 st.programmets ca
I november 1989 socialministernansökte formellt till EG Sverige skulle bliatt

full imedlem EAC-programmet i junioch 1990 beviljades Sverige full status.
Ett Memorandum Collaborationthe of Sweden within the AgainstEuropeon
Cancer Programme upprättades. fastställdes Sverige bidraDet skall med 2,5att
miljoner kronor ca 350 000 ECU; uträknat enligt EG:s reglerprinciper för
storlek, folkmängd för medlemsland till budgeten för EAC-program-etc. resp.
met.
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samverkar i dettaRegeringenSocialdepartementet Cancerfondenoch program
Sveriges deltagande. Enför finansieringenoch också gemensamt avsvarar

för Sveriges medverkan.ledningsgrupp samordningensvensk svarar av

huvudområdenprioriteradeEAC-programmet

Cancerförebyggande åtgärder-
och utbildningHälsoinformation-

Forskning.-

Cancerförebyggande åtgärder

fokuserade tobaken ochåtgärderna till delen påförebyggandeDe är största
alko-kring kost ochdess skadeverkningar; projektäven samttema cancersom

förknippade medkontroversiella intressenfinns oftahol och Det mångacancer.
försöker påverkatobakskonsumtionen. EGsträvandena begränsa Inomatt man

denandra produkter,odlar tobak i stället producerajordbrukare att mensom
finansministeriernagenomföra. ordbruks- ochverksamhet Jsvårär atttypen av

ekonomiskttobaksproduktioneni olika länderna i första handde etturser
hälsoministeriernaekonomi, medanperspektiv och hur viktig den för landetsär

till hälsokonsekvenserna.ser
förbudåtgärdsförslag bl.a. förslaginnehåller 14 olikaEAC-programmet ett om

lobbying från tobaks-motverkas starktobaksreklam. Dennamot ansats enav
intressenternas sida.

flyg-internationellaförbjuda rökning flygplanFörslag finns också att
ningar.

rökning och försökaskydda barnAndra initiativ tagits är attmotattuppsom
till barn.försäljning tobaksvaroreller begränsastoppa av

attitydförändringar,stånd varaktigaockså med försöka tillMan arbetar att
inomvanligt medan detrökning mycketinom vissa yrkeskategorier ärt.ex.

röka.inte socialtandra är accepterat attgrupper
insatsornråde där kartläggerink. alkoholKost är ett annat stort mancancer-

och cancerförekomst.sambanden mellan matvanor
uppkomst,roll förkänt födan spelar ävenDet är att stor om mancancernsen

EG har inlettsverkningsmekanismerna. Inominte förstår de exaktaännu en
hälsotillstånd,för studera deraskartläggning 50 000 kostvanor attpersonersav

2000 kunna ställa hypoteserde får, för åroch vilken atttyp omav cancer
för cancerförekomst.kostens betydelse

redan för kartläggaundersökningar planeras ellerFlera pågår attstora sam-
omfattandecancerförekomst.i Sverige och Ettbanden mellan våra matvanor

satsning.Cancerfonden ingår i dennai Malmö med stödprojekt startatssom av
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Hälsoinfonnation och utbildning

betydande insats riktasEn utbildningsområdet, friskvårds-hälsout-såsommot
bildning i skolorna, fortbildning vårdpersonal och utbyte personal mellanav av
länderna. Samarbete mellan myndigheter och ideella organisationer likasåär en
viktig del för befrämja förebyggande arbete och hälsoinformation.att

Forskning
viktigEn del i till forskning omfattar vidsträcktstöd ochärprogrammet ettsom

område. Flera arbetsgrupper inom EAC-programmet har inrättats för befrämja
forskarutbyte; gränsöverskridande projekt för främja denattgemensamma
vetenskapliga utvecklingen i Europa.

Pengar till cancerprojekt i samverkan med EG kan sökas två gånger året.om
Inom fördelas årligen forsöksvis villanslag till projekt prövaprogrammet som

åtgärder for främja målsättning. Prioriterade områden äratt programmetsnya

information till allmänheten-
utbildning i hälsofrågor inom skolan-
utbildning vårdpersonalav-
information och utbildning tobaksberoendeom-
koststudier-
studier substanseröver cancerogena-
registerstudier-
kvalitetskontroll vid screening-
samordnande utbildningsinsatser.-

Projekt kan ha särskild betydelse for det cancerförebyggande arbetet inomsom
prioriteras. Projekt involverar flera länder fungeraEuropa eller kansom som
modell- eller pilotprojekt i land för sedan spridas till andra länderett ett attsom

särskilt intresse.är av

årligaEAC:s kampanjvecka

EAC-programmet har årliga informationsinsatser-och kampanjveckor förteman
Kampanjveckan alltid EG-länder.pågår andra veckan i oktober v 41 i allana.

År 1992 ARBETSLIVET CANCER; Cancerförebyggande åtgärdertematvar -
arbetsplatserpå befrämjande insatser hälsofrågor.pågenom

ARBETE-LIVSSTIL-HÄLSA.Sverige döptes kampanjen till KampanjenI
pågick från oktober 1992 till 1993, sprida kunskaper ocharbetet attmars men
förebygga kommer givetvis fortsätta.attcancer

Informationskampanjen genomfördes Cancerfonden och Arbetarskydds-av
nämnden tillsammans med AMFO, Arbetsmiljöfonden, och med stöd arbets-av
marknadens med syfte sprida kunskap cancerrisker i arbetsmiljönparter att om
och hur kan minskas eller undvikas. Syftet informerahelt också attcancer var
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enkla medel själv sinbåde med kan påverkaoch enskilda hurgrupper manom
hälsosituation.

konferenserregionala genomfördes arbets-En upptaktskonferens fyrasamt om
risker i 450 Deltagarna representeradearbetsmiljön. Totalt deltog personer.ca

branschorganisationer,personal- och arbetsmiljöansvariga vid företag, företags-
hälsovård, forskningsinstitutioner etc.

EAC-programmets for Passiv Rökning. Också i1993 Sverige kommerärtema
Passiv informationskampanjenårets Rökning, kommer äventema att vara men

ARBETE-LIVSSTIL-HÄLSA.under 1993 ha huvudrubrikenår att
PÅRÖKFRITTnationell kampanj JOBBET forEn med planerastemat

perioden 1993-1994. projekt där myndigheterDetta brett många ochär ett
organisationer länsvisainblandade. Genom konferenser ca 25 st skallär
arbetsgivare, fackliga m.fl.organisationer, lokala myndigheter, kommuner
stimuleras för uppmärksamma behovet rökfria arbetsplatser.att av

Kampanjen folkhälsokampanj bygger på dels EG:sär moten programsom
dels den nyligen tobakslagstiftningen.antagnacancer,

Utvärdering EACav

En utvärdering EAC-programmet har gjorts rapport framtagen Kommis-av av
sionen COM 93 93. relativt allmänt hållen, vilket har lett tillRapporten är

viss kritik. Det bör dock påpekas det evaluera EAC-program-svårtäratt atten
eftersom så relativt kort tid törtlutit. Själva utvärderingsteknikenännumet en

mycket tillämpa material där har medsvår sådant såär göraatt ett attman
långsiktigt verkande åtgärder. detta kan konstateraTrots att programmetman
varit till god hjälp nationell nivå organisera arbetet. första fyraårspe-på Denatt
rioden gick till aktiviteter, tillsätta kommittéer, organise-bygga radatt upp en

EAC-programmets kanske viktigaste effekt hitintills haretc.ra programgrupper
varit psykologiska effektden innebär samlar sig tillatt ett gemensamtsom man

för bekämpa Genom denna samordning har skapatattprogram mancancer.
möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan länderna tidigare inte fanns.ett som
Man har också samordnat sig till insatser antal olikaettgemensamma om-

sprittsråden. Bl.a. har Europeisk Kod Cancer, i form tio budord,mot aven
till befolkningen i bred front.Europa på

Tredje aktionsplanen

till 1995,Förslag den tredje aktionsplanen för med harårprogrammet, start nu
tagits fram expertkommitté EG. förslaget, remiss inominom I påärav en som
EG-kommissionen, till de diskussioner inomockså hänsyn pågårtar man som
EG organisation, folkhälsoområdet. EG har diskussionerstruktur, Inomom av

kommitförts s.k. horisontella visavi vertikala strategier. har alltmerManom
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vertikalapoängtera Med detta innebär samladeatt program. menas program som
insatser för specifikt verksamhetsområde, aidsett typ etc.cancer,
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EG och tobaken
Paul Nordgren

EU-länderna28-29 juni 1985 enadesVid i Milano denmöte att startaett om
kommittéjanuari 1986 arbetareuropeiskt Sedanmotett avencancer.program
utformandetEG-kommissionen vidrådgivareframstående cancerexperter som

åtgärdergäller olikaanti-cancerprogrammetviktig delEnprogrammet. avav
åtgärds-resolution juli 1986minska tobaksbruket. den 7för I ettatt omen av

åtgärder förförklarade EU-ländernas attrepresentanter attmot cancer,program
finnsföreslagitsprioriterade. Bland de åtgärdertobaksbruketbekämpa är som

t.ex.

tobaksförpackningar,varningstexterskärpta på-
tjärinnehållet i cigarettrök,maximigränser för-

tobaksreklam,förbud mot-
höjda tobaksskatter,-

ochrökfria miljöer,-
tax-free försäljning tobak.förbud mot av-

fas,förstaförverkligats redan underdessa åtgärder harEtt programmetspar av
underhandlingsplanen föråtgärder ingår i1987-89. Ytterligare programmet

informations-radbedrivs inom1990-94.åren Dessutom programmets ram en
december 1993 beslötsministermötet den 13aktiviteter. Vid programmetatt

tredje period fr.o.m. 1995.skall fortsätta med åren
motsvarandedirektiv ochi det följande tillFramställningen begränsas som

gäller tobak.

Märkning produktkontrolloch

varnings-harmoniseringhittills antagits, gällerEG-direktiv tobakDe avsomom
bestämrnel-vissainnehållsdeklaration tobaksförpackningarnaoch på samttexter

bedömdeinre marknadenInför genomförandet denproduktkontroll. avser om
tidi-medlemsländernaregler, eftersomdet här behövdesatt gemensammaman

handelshinder. Samtidigt måstekunde leda tillhaft olika föreskriftergare som
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vederbörlig hänsyn till folkhälsan och hög nivå skyddet föruppnå påtaman en
folkhälsan, i enlighet med Romfördraget artikel 100a.3.

Märkning cigarettpaketav

Den 13 november 1989 direktiv 89622EEG tillnärmningantogs ett om av
medlemsstaternas lagar och författningarandra märkning tobaksvaror.om av
I enlighet med kravet på hög nivå skyddet för folkhälsan, direktivetpå utgicken
från de långtgående märkningsregler fannsdå inom EG, nämligenmest som
Irlands märkningsföreskrifter. Enligt direktivet det väsentligt inslag iär ett
skyddet folkhälsan alla tobaksförpackningar trycka varningstexterattav som
informerar riskerna bruka sådanaattom av varor.

Direktivet stadgar förpackningaralla med tobaksvaror alltså andraävenatt
tobaksvaror cigaretter den framträdande sidan skallän på bäramest texten
Tobak skadar din hälsa allvarligt. På den andra framträdande sidan skallmest
ytterligare varningstext finnas. skall väljas från listaDen varningstex-en en av

vilka vissa obligatoriska och andra nationelltär beslutade.ärter, av
Varje skall täcka minst % förpackningsyta eller 64 % landettext av resp. om

har officiellatvå språk 8 % landet har språk. Direktivet föreskri-treresp. om
vidare skall tydliga och lätt läsbara.att texternaver vara

Direktivet stadgar också cigarettpaket skall märkas innehållsdekla-medatt en
ration hur mycket tjära rökkondensat exkl. nikotin och vatten ochsom anger
nikotin från cigarett märket i fråga. I januari varje skallårsom avges en av
medlemsländerna tillställa överkommissionen förteckningar tjär- nikotinin-och
nehållet i de cigaretter säljs deras marknad, denna information skallpå ochsom
publiceras i EG:s officiella tidning.

Direktivet har redan börjat tillämpas i EU-länder.rad Det har uppståtten en
diskussion vad kravet tydlig kontrasterande bakgrund konkrettext motom
innebär. Bl.a. förekommer varningstexter trycks i guldfärg ljus bak-att mot
grund, vilket kritiker intemånga godtagbart. Det har också uppståttanser vara
diskussion storleken på eftersom särskilt de ilängretexterna, texternaom
realiteten kommer tryckas med litenmycket stil och ändå uppfylla villkorenatt

minst % eller 6 8 % ytan.4om resp. av
Italien och Storbritannien försökthar tolka direktivets villkor enskiltså att ett

land faktiskt föreskrivakan skall direktivets minimi-större änatt texterna vara
krav. Italiens försök underkändes vid prövning i italiensk domstol. Storbri-en
tarmien har föreskrivit varningstexten på språk skall 6 %att ett ytan.uppta av
Detta krav har nyligen vid prövning EG-domstolen.godkänts i Därmed står
det klart varje land föreskrivakan de cigaretter tillverkaspåatt att texterna som
i landet skall direktivet kräver. Samtidigt får emellertid inget landstörre änvara
ställa högre märkningskrav direktivet det gäller märkning importera-än när av
de cigaretter. Nationella regler kan därmed aldrig bli konkurrensneut-strängare
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införländersällsyntdet blirsannolikt medförakommerrala. attDetta att att
producenterinhemskamissgynnarde innebärregler, eftersomsådana att man

förmån.producenterstill utländska
EES-avtaletredanmärkningsdirektivet sominnebärSverigeFör genom

blir detVisserligenregler.hittillsvarandeförsvagningföljaåtagit att avenoss
blirsamtidigtbåda sidor,cigarettpaketens texternavarningstexter på mennu

inte längrekommerInnehållsdeklarationernasvårlästa.ochmindreavsevärt mer
detheller kommercigarettrök. Intekolmonoxid i attuppgift haltenatt avge om

marknaden,märkenför alla pågenomsnittsvärdenjämförelsetalfinnas s.k.
detsnabbtmöjligt för konsumenternahittills gjort detvilka att egnaomse

genomsnittet.starkare eller änmärket är svagare

övriga tobaksvarorMärkning av

detmärkningen delsreglerascigaretter,tobaksvarorandra ändet gällerNär av
den924lEEGkompletteringdirektivet, delsnämnda antogssomav enovan

maj 1992.15
märkas medcigaretter skallhandrullningavsedd förRulltobak sammaav

cigaretter.fabrikstillverkadevarningstexter som
skallo.dyl.cigarillercigarrer,piptobak,rökning dvs.förAndra tobaksvaror

Dels måsteförpackningen.varje sidamed på textenmärkasockså text av
finnas.ytterligaredels skallallvarligthälsa återges,skadar din textTobak en

föreskrivs tvåo.dyl.tuggtobaktobak dvs.rölgfri textergällerNär det snus,
hälsa allvar-dinTobak skadarförpackningarna:skall förekomma påbådasom

nedan.jfrförbudcancer Betr.Orsakarligt motsamt snus,

Produktkontroll

gränsvärden föridelsbestårproduktkontroll för tobaksvarorreglerEG:s om
förbudicigarettrök, delstjära i motett snus.

med-tillnärmning90239EEGdirektiv1990maj17Den ett avantogs om
i cigaret-tjärhalttillåtnahögstaförfattningaroch andralagarlemsstaternas om

Även handelshinderinte blirreglertill sådanahandlar dethär attattter. seom
för lungcan-Riskenfolkhälsan.skyddaocksåmarknaden,den inreinom attmen

direkti-idetröks, påpekastobaki denmängden tjäratakt medökar i somcer
cigaretterslagsallamedvetnarökare alltid måstesamtidigt attomvet, varasom

rökningenmed änupphördeönskvärtför hälsan. Detskadliga är attär mera
tjärhalt.med lågcigarettertillde går överatt

medlernssta-marknadsförs ii de cigaretterärhaltenDirektivet stadgar att som
överstigafårinteterna

1992, ochdecember31fr.o.m. dencigarett15 mg per-
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12 cigarett fr.0.m. den 31 december 1997.mg per-

Införandet detta slags gränsvärden skulle, det, leda tillsägs särskilda socio-av
ekonomiska svårigheter for Grekland därför har fått undantag.göra Vadsom

åsyftas bl.a. deär tobakssorter för närvarande odlas i Grekland ochattsom som
används i den lokala tillverkningen, inte lämpar sig för s.k. lågtjärecigaretter.
Särbestämmelserna för Grekland stadgar där skall ha följande gränsvär-att man
den för tjära: 20 fr.0.m. 1993,år 18 fr.0.m. 1995,år 15 fr.0.m. årmg mg mg
2001 12 fr.0.m. 2007.år Detta undantag får dock inte användas församt mg

motivera övervakning vid gemenskapens inreatt gränser.en
Sverige har EES-avtalet åtagit sig tillämpatdetta direktiv.attgenom
Den nämnda kompletteringen 9241EEG direktivet märkningovan av om

tobaksprodukter innehåller också förbud vissa slag Direktivetettav mot av snus.
grundas dels på kunskapen rökfria tobaksprodukter cancerframkallandeärattom
och beroendeskapande, dels farhågornapâ vissa rökfri tobak,att typerom av
främst s.k. portionssnus eller påssnus, särskilt appellerar till ungdomar som
därmed kan råka in i nikotinberoende. De det här gäller, frånett ärsnussorter
EG:s perspektiv nya tobaksprodukter bör totalförbjudas innan de vunnitsom
insteg på marknaden redan innan direktivet utfärdades hade EU-länderett par
infört sådana förbud.

Direktivet syftar tillinte förbjuda traditionella rökfria tobaksprodukteratt
för oralt bruk. rökfriaDe produkter drabbas förbudet allaär ärsom av som
avsedda för bruk i de eller röks, i pulver- ellerutom tuggasmunnen, som
partikelform i synnerhet de säljs i portionspâsar eller i formsom en som- -
liknar livsmedelsprodukt.en

Tolkningen detta förbud föremål för debatt.är Det helt klart traditio-ärav att
nella tobaksprodukter tuggtobak eller s.k. luktsnus inte omfattas förbu-som av
det. Det likaså klartär direktivet i första hand sikte på portionssnuset. Iatt tar
Danmark tycks för närvarande benägen tolka direktivet förbudatt ettman som
enbart portionssnus medan det vanliga svenska lösa imot egenskapsnuset av
traditionell produkt inte skulle förbjudas. Denna tolkning kritiseras dock av
andra medlemsländer, och det osäkert denär skulle bestå i rättsligom en
prövning. Utanför EU tycks Finland i sina medlemsförhandlingar ha intagit
ståndpunkten beredd efterkommaär direktivet förbjudaatt att attman genom
såväl löst portionssnus. Svenska Tobaks AB en världens ledandesnus som av
producenter rökfri tobak har de kommer förbudet ochsagt att attav trotsa
fortsätta marknadsföra i främst Tyskland, i syfte framattsnus provocera en
prövning direktivet i EG-domstolen.av

Frågan detta slags snusförbud skulle införas i Sverige har varit föremålom
för överläggningar inom för Sveriges medlemskapsförhandlingar medramen
EG. Den 21 december 1993 nåddes uppgörelse innebär Sverige inteatten som
behöver förbjuda Villkoret dock svenskt inteär tillsnuset. att exporterassnus
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inom Exportförbudetsländer men framtida kan ske till Norge.EU snusexport
effektivitet skall vid s.k. kontrollstation efter fem år.prövas en

Tobaksskatt

Harmoniseringen olika komplicerat islags punktskatter inslag skapan-är ettav
det den inre marknaden. det gäller tobak har de olika medlemsländernaNärav
olika principer för hur punktskatten beräknas, samtidigt nivån skattenpåsom
varierar i formhögst Vissa länder tillämpar värderelaterad skattavsevärt. en

procentuellt påslag nettopriset före skatt medan andra länder beskattarav
tobaksvaror fast Ytterligare andramed belopp enhet. länder använderett enper
kombination principdessa beräkna skatten. Frågan vilkensätt att somav om
skulle gälla har väckt mycket debatt, liksom frågan hur hög skatten skulleom

huruvida tvingasoch vissa högskatteländer skulle sänka sina skatter. Förstvara
den 19 oktober 1992 enades EG:s finansministrar direktiv for tobaksskattensom
utformning 9279EEG skatten cigaretter, 9280EEG skattenpå påom om
andra tobaksprodukter 9278EEG kompletterar de båda föregåendesamt som

vissa punkter.på
inget i värderelaterad eller fastBeslutet innebär ställningstagande valet mellan

skatt. Medlemsländerna i utsträckning fria tillämpa endera ellerär attstor en
mini-kombination dessa beräkningsmetoder. Likaså innebär beslutet attav en

minivå fårfastställs, medan länder redan har högre tobaksskatt behållasom
riktning den nivådenna även inga förändringar får göras änannat motom

i beslutet. Snus och tuggtobak omfattas inte direktiven.som anges av
korthet innebär beslutet följande regler:I

bruttoförsäljningsprisetPunktskatten skall minst 57 %på cigaretter utgöra av
inkl. för priskategorinalla skatter cigaretter i den populära påmest resp.
marknad.

bruttopriset 20 ECUPunktskatten rulltobak skall 30 % ellerpå utgöra av per
och cigariller skall % bruttopriset ellerkg. Punktskatten cigarrer 5utgöra av

%ECU kg 000 Punktskatten röktobak skall 207 1 på utgörast. avper annan
bruttopriset eller 15 ECU kg.per

utförsälj ningsprisetPrincipen beräkna tobaksskatten andel det totalaatt som av
beakta nivån mervärdes-inkl. alla andra skatter, leder till påäven måsteatt man

9277EEG komplet-skatten i land. finns särskilda direktivHär ärsom enresp.
korthettering 77388EEG likaså fastställdes den 19 oktober 1992. Iav som

Value VAT normalt skallhär mervärdesskatten Added Tax, utgörasägs att
%.minst % bruttoförsäljningspriset dvs. momspåslag med 1513,04 ettav

Direktiven skall tillämpas fr.o.m. 1993 och innebär vissa EU-länderår att
Spanien och delarhöja såväl tobaksskatten mervärdesskatten.måste avsom

miniminivån för tobaksskatten, ochPortugal har dock fått anstånd med uppnåatt
mindreingången 1991 hade momspåslagde länder vid år änettsom av om
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15 % for tobaksvaror dock minst 12 % får behålla denna nivå i ytterligare fyra
år.

För Sveriges del kan beräkna tillämpning EG:s punktskattereglattman en av er
för cigaretter med bibehållen svensk momsnivå skulle leda till priset föratt ett
paket med 20 cigaretter i skattegrupp I ökar från 27 kr i dag till 34:80ca ca
nettopris oförändrat 8 kr, 6:95 och punktskatt 19:80. Priset paketpå ettmoms
cigaretter i skattegrupp skulle öka från 29:50 idag till 35:50 nettoprisca ca
oförändrat 8:60, 10 och punktskatt 19: 80. För andra tobaksvaror skullemoms
dock tillämpning EG:s regler för tobaksskatt i allmänhet leda till prissänk-en av
ningar. Likaså skulle sänkning den svenska mervärdesskatten till angivenen av
EG-nivå självfallet medföra prissänkningar, för cigaretter.även

Vissa EU-länder med hög tobaksskatt, främst Storbritarmien, arbetar dock för
höja EG:s punktskatter tobak ytterligare. Storbritarmienspå nuvarandeatt

regering offentligthar utfäst sig höja tobaksskatten systematiskt prisetsåatt att
tobaksvarorpå åtminstone ökar i takt med inflationen.

Rökfria miljöer

Frågan rökfria miljöer intehar koppling till den inre marknadennäraom samma
frågor produktkontroll och beskattning. EG:s direktiv 89654EEGsom om

säkerhet och hälsa på arbetsplatsen stadgar dock de anställda skall haattom
tillgång till rökfria I tillägg till detta direktiv krävs det vidtaspausutrymmen. att
vederbörliga åtgärder arbetsplatsernapå för skydda de anställda passivatt mot
rökning i och gemensamhetsutrymmen, inkl. krav tillräckligtpå godapaus-
ventilationssystem för säkra till luft. krav skall fr.o.m.rätten Dessa gällaatt ren
år 1993 i fråga arbetsplatser och fr.o.m. 1996 för redan befintligaårom nya
arbetsplatser. i

Därutöver den 18 juli 1989 89Cl8901resolution förbudantogs moten om
rökning i offentliga lokaler. resolutionenI medlemsländerna införaattuppmanas
lagregler eller föreskriftermotsvarande för förbjuda rökning i lokaleratt som

tillgängliga för allmänheten inom skolor, sjukhus,är nöjes- och servicelo-t.ex.
kaler och idrottslokaler, i allmänna färdmedel. Särskilda rökrum ochsamt
motsvarande skall kunna inrättas där möjligtså och behövligt.är Frånsett detta
skall dock icke-rökarens till hälsarätt rökarens röka.väga än rätttyngre att

I resolutionen medlemsländerna tillår kom-att vartannat rapporterauppmanas
missionen de framsteg gjorts med anledning resolutionen. En aktuellom som av
sammanställning inkomna vid handen Italien, Frankrike,rapporter attav ger
Luxemburg, Portugal, Nederländerna och Irland redan har lagar rökfriaom
offentliga lokaler, medan Spanien och Belgien har motsvarande statliga före-
skrifter. Grekland,l StorbritannienTyskland, Danmark och finns andra slags

delvisregler, i form rekommendationer.av
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Marknadsföring

frågaEn inte fått slutligännu någon lösning gäller frågan förbud motsom om
reklam och andra marknadsföringsinsatser för tobak. börjanI 1989årav presen-
terade kommissionen förslag till direktiv begränsning tobaksreklamett om av
i form affischering och annonsering. Detta förslag avvisades dock parla-av av

i stället begärde få direktivförslag totalförbudmentet, att ett motsom om
tobaksreklam.

3Den oktober 1989 direktiv 85552EEG behandlar reklamantogs ett som
i TV. I detta direktiv finns förbud TV-reklam för tobak, inkl. förbudett mot ett

tobaksföretag TV-program.mot att sponsrar
Den 17 maj 1991 presenterade kommissionen sitt reviderade förslag till direk-

tiv 91C 16703 tobaksreklam. Här reklamen fundamen-sägs spelarattom en
tal roll för främja rökning, särskilt bland ungdomar.att

Förslaget innebär alla former reklam för tobaksprodukter förbjudasskallatt av
inom EU-länderna. Definitionen tobaksreklam innefattar inte enbart traditio-av
nell annonsering sponsring Vidare innefattasäven reklamutanosv., m.m. som
indirekt syftar till främja tobaksprodukt, annonseringatt t.ex. utan atten som,
specifikt produkten, söker kringgå reklamförbudetnämna användaattgenom
märkesnamn, varumärken eller andra utmärkande symboler för tobaksprodukter.
Förbudet skall också omfatta gratisutdelning tobaksvaror.av

Medlemsländerna förutsätts särskilt till märkesnamn och varumärkenattse
huvudsakligen förknippade medär tobaksprodukt inte används isom en annan

reklam de också används i marknadsföringen tobak. Vidare detsägs attom av
tobaksprodukter inte skall få utnyttja märkesnamn eller varumärkennya som

redan används för andra produkter tobaksvaror.än
Medlemsländerna skall dock kunna tillåta viss reklam inuti tobaksaffårer,

förutsatt reklamen inte kan utifrån. Med tobaksaffärer enbartatt ses avses
säljställen inomhus specialiserade för sälja tobak. Affärerär harattsom som

olikamånga i sina lokaler, faller utanför definitionen.varor
Detta direktivförslag har hittills behandlats och godkänts första igången

parlamentet. Ministerrådet har dock inte beslutat direktivet. Vid rådetsännu om
13 december 1993möte beslöt uppskjuta behandlingensenaste attman av

ärendet till Detta avspeglar oenighet inom ministerrådet:möte.ett senare
Danmark, Grekland, Nederländerna, Storbritannien och sigTyskland motsätter
direktivförslaget och har tillsammans tillräckligt för hindramånga röster att
beslut blockerande minoritet. direktivförslagetAtt detta fallit ellerintetrots
återtagits, avspeglar dock övriga länder starkt stöder förslaget.att

Om direktivförslaget falla,till slut skulle det varjestår medlemsland fritt att
lagstifta tobaksreklam. Italien,regler Portugal och Frankrike harmotom egna
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förbud planeras också iredan totalförbud tobaksreklam, och sådantmot ett
Belgien Spanien.och

Subventioner

tobakskonsumtionen inomBilden målmedvetet arbete minskapåett attav
tobaks-försvagas faktum EG fortfarande subventionerargemenskapen det attav

ÅrItalien Grekland. 1988odling inom för jordbruksstödet till bl.a. ochramen
miljard ECU, vilket innebäruppgick stödet till tobaksodling till knappat atten

jordbruksprodukten inom gemenskapenstobak den subventioneradeär mest
jordbrukspolitik.

realitetenintern kritik, bl.a. därför det istöd har för starkDetta attutsatts
odling tobak för de tobakssorterinnebär EG subventionerar exportatt somav

cigaretter efterfrågasi Italien och Grekland inte för de slagsodlas passar som
bl.a. till Afrika.i Västeuropa utan exporteras

Sammanfattning

radinte haft primärt folkhälsointresse, har åtgärderEG hittills någotTrots att en
EG:s anti-cancerpro-vidtagits, främst i anslutning tillför minskat tobaksbruk

social dimension i Europa-samarbetetMaastricht-avtal tillförDet etgram. nya en
bakgrund det mycketoch behandlar folkhälsofrågor. Mot denna äräven sanno-

intensifieras.fortsätta ochlikt EG:s arbete tobaken kommer attatt mot
genomföra vissaSverige EES-avtalet åtagit sig EG:shar redan att avgenom

juli 1993 tillgodoserdirektiv. tobakslag trädde i kraft i Sverige den 1Den som
regeringenskärpningar tobakslagen har föreslagitEES-avtalets krav. De somav

tobakspolitik bringas i takti 1993 kommer innebära svensknovember att att
för rökfria miljöer och förbudEG:s strävanden vad gäller åtgärdermed mot

tobaksreklam.
för ytterligaretobaksskatter uppenbarligenEG:s regler utrymmeom ger

finns självfallet farhågor denskattehöjningar cigaretter. Samtidigt attom
grund omfattandeprisnivån kan bli ohållbar i den inre marknaden påsvenska av

cigarettpriserna ii sammanhang våragränshandel. Det kan detta noteras att
Sverige,ligger högre igrannländer Danmark och Norge ännärmaste snarast

dominerande ställningcigarettmärken helt påoch svensktillverkade haratt en
generellt mycket märkes-den svenska marknaden. Tobakskonsumenter är även

frånkonkurrensminskar för prispress utifrån i formDetta riskernatrogna. av
märkesnamn. Dettyska, generiska lågpriscigaretter dvs. cigaretter utant.ex.

vederhäfti-vidare enligtkommande svenska förbudet tobaksreklam innebärmot
blirdetbedömningar skydd för de inhemska cigarettmärkena attettga genom

svårare lansera märken marknaden.påatt nya
tillEG:s Framtidasnusförbud kommer inte införas i Sverige. snusexportatt
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EU-länder blir omöjlig utom till Norge landet blir EU-medlem.om
Sammanfattningsvis kan konstatera EG:s tobakspolitik hittills harattman

fungerat föregångare och pádrivare för utvecklingen det svenska arbetetsom av
tobaken. Sedan svensk tobakspolitikmot den tobakslagen kommitgenom nya

i nivå med EG:s strävanden, kan hoppas framtidapå samverkan ochman en
ömsesidigt stöd i det fortsatta arbetet med minska tobaksbruket. Eftersomatt
tobaksbranschens marknadsföring tobak och motstånd tobakspolitiskamotav
åtgärder i allt högre grad organiseras och samordnas internationellt,numera
krävs också ökat internationellt samarbete det gällernär motverka tobaks-att
skadorna.
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Förebyggande olycksfallsskadorav
Lothar Schelp

Inledning

Skador till följd olyckshändelse enligt WHOär globalt folkhälsoproblemettav
kan förebyggas. I Sverige skador denär vanligaste orsaken till dödsfallsom

bland barn, ungdom och Sammantaget skador för fleryngre vuxna. svarar
dödsfall och hjärt-kärlsjukdomarän i dessa åldersgrupper.cancer-

Sverige har i jämförelse med övriga länder i lågaEuropa dödstal för olycks-
händelser i arbetet, trafiken bland barn och ungdom. liggerI Europasamt
skador tredjepå plats bland dödsorsakerna. Enbart i EU-länderna omkommer
varje omkringår 50 000 människor i samband med trafikolyckor och ytterligare
1,5 miljoner människor skadas i trafiken. boendemiljönI och under fritiden
omkommer årligen 80 000 människor. 50 000 dessa dödsfall drabbarav perso-

65 82 %över år. de äldre omkommer i boendemiljön och 18 % itrafik-ner av
miljön.

Skaderapportering

Inom EG påbörjades 1986år försök med rapportering olycksfallsskadorav som
har inträffat i boendemiljön och fritiden.under I rapporteringssystemet Ehlass
European Home and Leisure Accident Surveillance System har 58 sjukhus i
EU-länder deltagit. Den 9 juli 1993 beslöt EG-kommissionen Ehlass-systemetatt
skall införas i samtliga medlemsstater COM93325. Parallellt byggs separata
rapporteringssystem för trafik- och arbetsskador upp.

Det utvecklingsarbete med skaderapportering och skadeklassificering som
genomförts i nordiskt samarbete N OMESKO, Nordisk medicinalstatistisk
kommitté heltäckandeär Ehlass ochän bättre underlag för epidemio-mera ger
logi, prevention och forskning.

I Sverige uppdrog regeringen 1986år Socialstyrelsen initiativ tillatt ta en
central registrering olycksfallskador i syfte belysa skademönsternärmareattav
och skadornas orsaker. Omkring 150 sjukhus och vårdcentraler deltar för
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Sverige.NOMESKO-modellen ienligtskaderapporteringnärvarande i en
samtidigtländeroch i flerafarliga produkter snabbtkunnaFör att stoppa

finnsof Information. I EuropaRapid Exchangebyggs olika larmsystem upp
TS-LinkHazprod. Detnotifikationssystemetdatabaserade brittiskadetockså

Även Sverige,Storbritannien.i främstingripandeninformationsnabb omger
Utredning pågårtillkoppladeIsland och Nederländerna ärNorge, systemet.

EG-länder.till allabygga ut systemetattom

Produktsäkerhet

tillvägagångs-sikt finns flerakort och långprodukter bådesäkrareFör att
medani direktivensäkerhetskravengrundläggandeEG skrivs deIsätt.

standardiseringsorganen. Föreuropeiskadedetaljkraven bestäms somvarorav
allmän produktsäkerhet.9259EEGdirektivetdirektiv gällerinte har omegna

29 juni 1994,deni medlemsländernabörja gälladirektiv, skallDetta senastsom
medlemsländerna har:iinnehåller krav på att man

ingripaolika möjlighetermyndigheternationellaregler motattgersom
farliga produkter

enbartdirektivets kravuppfyller pånäringslivetregler gör attattsom
marknadsföra säkra produkter

åtgärder ochvidtarmarknaden, kontrollerar,övervakarmyndighet somen
EG-kommissionen.ingripanden tillrapporterar om

har för detillhandahåller produkter ärHuvudprincipen deär attatt ansvarsom
Fristående provnings-sina produkter.själva kontrolleraalltsåsäkra. De måsta

olycksriskenanlitasbehöver bara ärcertiñeringsorganoch stor.om
Direktivet1985.85374EEG produktansvar årEG-direktivet antogs av-om

säkerhet köpareninte har denproduktorsakatsskador somsomav enser som
i andra handtillverkaren,i första hand hosliggerkräva. Ansvarethar rätt att

eller leverantören.importörenhos
vissköparenskall regler rättEU-länderna haföreskrivsdirektivetl att som ger

striktEG:s regler innebärdödsfall.personskada ellerersättning vidtill ett
inte. Tidiga-varit vårdslösa ellerdeoberoendetillverkareför etc., av omansvar

ansvarig enbartfall tillverkareni de flestaprinciper innebarsvenska att varre
varit vårdslös.hanom

EG.Sverige och Denskillnader mellaninteföreligger några störreDet sven-
interegresshandersättning i andrautkrävadock rättska lagen att somenger

elektriskskadoromfattar intesvenska lagenEG-direktivet. Denifinns genom
ellagen.kommandestället i denidetBestämmelser tasström. uppom
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Leksaker

Enligt EG:s direktiv 88378EEG från 1988år skall leksaker kunna säljas fritt
över gränserna andra I gengäld skall de uppfylla vissa generellasom varor.
säkerhetskrav i direktivet. De exakta tekniska kraven på säkerhetsom anges mer
utarbetas standardiseringsorganen. Kraven syftar i första hand till barnav att
inte skall kunna kvävas smádelar till leksaker. Barn skall inte riskeraav att:

långa snörenstrypas av
klämma, sticka eller skära sig
skada ögonen pistoler eller pilbágarav
drunkna på grund bristfälliga vattenleksakerav
förgiftas tungmetaller.av

Som bevis på leksak uppfyller kraven skall denatt märkas med CE.en
Sverige har produktsäkerhetslag sedan år 1988. Man har kunnat ingripaen mot

flera slags risker hos leksaker iän EU-länderna.
EG-standarderna häller på arbetas Vissa skaderisker endastatt ärnu om.

delvis täckta, kvävning, strypning, ögonskador och förgiftning.t.ex. Därmed
minskas eller försvinner skillnaderna mellan svenska och utländska krav.

I och med Sverige har skrivit under EES-avtaletatt har Sverige förbundit sig
följa EG:s regler. Riksdagen har beslutatatt särskild lag farligamotom en

leksaker. Produktsäkerhetslagen skall tillämpas parallellt med leksakslagen. För
skall fungera krävs betydligt omfattandeatt systemet kontroll markna-påen mer

den i dag.än

Farliga livsmedelsimitationer

Varor kan förväxlas med livsmedel kan skada framför allt barn. Försom att
suddgummin liknar jordgubbar finnsstoppa det skyddandet.ex. regler.som

EG direktivhar 87357EEG från 1987år gäller produkterett som som genom
utseende, lukt, färg, förpackning, märkning, volym eller storlek kan förväxlas
med livsmedel. Medlemsstaterna skall allt för förbjudagöra marknadsföring,att
import, tillverkning och sådanaexport av varor.

I Sverige har lag livsmedelsimitationer helt efter EG:sen ny anpassatsom
direktiv. Tillverkning och import imitationer kan leda till personskadaav som
skall kunna förbjudas med hjälp produktsäkerhetslagen.av

Personlig skyddsutrustning

Hjälmar, flytvästar, skyddsstövlar, hörsel-, andnings- och sågningsskydd samt
utrustning skall skydda hälso- och säkerhetsrisker medkallasannan motsom ett

samlingsnamn för personlig skyddsutrustning. Dessa påverkar i regel olyckshän-
delsens konsekvenser, sekundär prevention, inte självauppkomstenmen av
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prevention.primärolyckshändelsen,
följer oftakontrollerad ochväli dagarbetsliveti ärSkyddsutrustningen

stödMedarbetsmiljölagen.ireglerasstandarder. Deninternationella pro-av
skyddsutrustning påpersonligingripamöjligtdetduktsäkerhetslagen är motatt

riktlinjerSverigefinns ioch flytvästarfritidshjälmarkonsumentornrådet. För
följs.riktlinjernaförTillverkarenskall klara.vad de attmed krav på ansvarar

uppmärksammas87357EEG kommerEG-direktivettillAnpassningen att mer
kontroll.ökadleverantörerförsäljare,tillverkare, etc. genomav

öka. Detstandard kommervissuppfyllaskallfritidsprodukter attAntalet som
skydds-sportskor,sådantoch flytvästar, ävenfritidshjälmargäller sommen

livlina förmotorsågningskyddskläder vidmotorcyklister, samtförkläder
standardviss näruppfylleridagredanutrustning,skallsegelbåt. Dessutom som

förde säljsvissa krav näruppfylla äveni framtidenarbetslivet,används iden
fritidsbruk.

Trafiksäkerhet

trafiksäkerhetförhandlingsprogramjuni 1993iEG-kommissionen ettantog
medel-ochkortåtgärder påtillförslaginnehållerCOM93246. Programmet

områden:följande sjusikt pålång

erfarenheterinformation ochutbyte av
fordonssäkerhetoch passivaktiv

utbildning
trafikantbeteende
vägåtgärder

trafiksäkerhetennegativ förmarknadsföring ärsom
gods.farligt

andraoch åt-lagstiftningbådebedrivasskallTrafiksäkerhetsarbetet genom
trafikant,helhetssyngrundatochintegreratskallArbetetgärder. envara

Åtgärder tilläggsvärdedeendast dåEGvidtasskall ettväg.fordon, gerav
dvs.nationellt,genomförsåtgärdertillförhållandevalue iadded enom

subsidiaritetsprincipen.s.k.dentillämpning av
beaktatbl.a.EG, harinomflera årefterfrågats sedanharProgrammet, som

trafiksäker-utarbetatsharGerondeau-rapporteninnehållet i gruppenavsom
trafiksä-tillmål ellerkvantifieradetill permanentförslagNågrahetsexperter. en

kommissionendock interedovisade, harGerondeaugruppenkerhetsgrupp som
deanalysgjort någonkommissionenheller hari Intetagit med avprogrammet.

ministerrådet begärt.vilketåtgärdernaföreslagna
synvinkelsvenskföreslårkommissionen ärtrafiksäkerhetsåtgärderDe ursom

ärmedlemsländerna. Detfrånerfarenheternydanande byggerföga utan
olikadefrågaskillnader iföreliggerkomma ihåg detviktigt stora omatt att
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trañksäkerhetssituation.ländernas stället for driva kontroversiella frågorI att
i sitt förstatycks kommissionen trañksäkerhetsprogram åtgärderpåsatsa som

inte förväntas motstånd från något håll.möta
och tilläggetGenom till Romfördraget i Maastrichtavtalet, EGprogrammet att

trañksäkerhetsfrågorskall behandla artikel 75.l.c, kommer också med all
sarmolikhet trafiksäkerhetsarbetet fart och finna inom EG.vägaratt ta nya

Avsikten EG-kommissionen före 1996år skallär utgången göraatt av en
utvärdering åtgärderde vidtagits.av som

Arbetsskador

EG har tagit fram kriteriadokument for arbetssjukdomar Proposal forett
Criteria for Recognition of Occupational Diseases inte har publice-ännusom
rats.

Rapportering arbetsolycksfall och arbetssjukdomar diskuteras för närvaran-av
de Working Statistics of Diseases, October 1992. Avsik-Party; Occupational

registrering arbetsolycksfall igång före 2000. Registreringha årärten att en av
arbetssjukdomar blir fråga.av en senare

Ovrigt

samarbete flera inom för ECOSA Euro-Ett europeiskt sker områden ramen
Consumer Safety har tagit initiativ till fleraAssociation. ECOSApean euro-

barnolycksfall,peiska konferenser, metoder för skaderapportering,t.ex. om
äldreolycksfall och produktsäkerhet. 1993 har cykelhjälmsprojektUnder år ett
initierats samarbete sker med WHO:s nätverk för främja hjälm-och globala att
användning. Folkhälsoinstitutets skadeprogram ingår i WHO:s nätverk och
institutet medlem i ECOSA samarbeta med europeiskahar andranäraattsom

policydokumentländer flera områden. De flesta EU-länder saknar nationellapå
strategier föroch nationella förebygga skador.att

europeisktönskvärt utveckla enhetligt ochDet att ett gemensamt programvore
för finnsförebygga skador Europe against Injury liknande det påatt som
cancerområdet.

l3-lll212
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Läkemedel
Birgitta Bratthall

Läkemedelsområdet har sedan tillbakamånga år präglats internationellav sam-
verkan mellan bl.a. de europeiska länderna. Sverige har därför problemutan
kunnat den harmonisering reglerna området EES-avtaletpåacceptera av som
krävt och EG-medlemskapet kommer kräva. Genom EG:s direktiv harattsom

i frågauppnåtts bl.a. tillstånd till försäljning, tillverkning ochen samsyn om
import, märkning och marknadsföring, inspektionsverksamhet återkallelsesamt

tillstånd Den fråga återstår lösa gäller hur den framtida detalj-attav m.m. som
handeln med läkemedel skall organiseras, dvs den nuvarande ordningen medom
i princip monopol för Apoteksbolaget bedriva handel med läkemedel iatt
apoteken skall finnas kvar.

EG:s rättsakter rörande läkemedel m.m.

De rättsakter förordningar, direktiv rekommendationeroch ingår i EES-som
avtalet och direkt berör läkemedel återfinns i avtalets bilaga band 10som
under avsnittet XIII Läkemedel. Rättsakterna har rubriker grundläggandesom
krav rörande läkemedel, dokumentationskrav för läkemedel, regler angående
färgämnen tillåtna i läkemedel, regler vid vetenskapliga försök med djur, regler
för godkännande högteknologiskt framställda läkemedel, insyn i prissättning,av
partihandel läkemedel, utlämning, märkning och bipacksedlar, marknads-av
föring och homeopatiska medel. Det grundläggande direktivet från 1965årär

Även6565EEG och har ändrats flera gånger. många andra direktiv har
ellerfåttändrats tillägg åren. De allra flesta direktiven berör läkemedels-genom

kontrollen, det alltså bestämmelserär främst riktar sig till Läkemedelsver-som
ket och verkets arbete med godkännande och kontroll läkemedel.av

Det finns regler ömsesidigt erkännande examensbevis för farmaceuterom av
85432EEG och 85433EEG. Behörigheten verka inom EG-områdetatt som
farmaceut regleras dessa direktiv. första direktivetDet definierar de områdenav
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skallvilkaoch ärrmenkompetensha adekvatfarmaceuter måstedär somanger
fyraminsttill femskall år,Utbildningstiden uppgåi utbildningen.ingå varav

praktikmånadersminstuniversitetsstudier ochpraktiskateoretiska ochårs sex
apotek.på

EG-utbildningsbevis de enskildafrånvilkai detaljdirektivetdet andraI anges
medPersonerskyldiga erkärma.medlemsstaterna ärde övrigaländerna attsom

detskyldigheterochrättigheterprincipbevis har isådant egnasomsamma
farmaceuter.landets

kontrollgodkännande ochregelverket förochkravenDe avgemensamma
värderingsprocessengäller självadäremotharmoniserats. detNärläkemedel har

fram tillläkemedel fårläkemedel Ettuppnåtts.fri rörlighet förintehar ännu en
nationelladengodkäntsförst sedan detEG-statsäljas ijanuari 1995den l aven

kontrollmyndigheten.
230993EEGförordningEG beslutat1993 harUnder nrom ensommaren

i fleraändringarläkemedelsmyndighet ocheuropeisketablerandet omav enom
läkemedel, detgodkännandeföravseende reglernadirektivgrundläggande av

9341och9340EEG9339EEG,SystemFutureframtidask systemet,
ståndfå tilljanuari 1995från den 1rättsakterAvsikten med dessa ärEEG. att

fri rörlighet1998januarifrån den 1ochfor läkemedelrörlighetstörre enen
för läkemedel.

samordnandehakommerläkemedelsmyndigheteneuropeiskaDen att upp-en
godkännandetforpraktikenidenframför allt kommergift, avatt svaramen

försäljningförläkemedelframställdahögteknologisktoch andrabioteknologiskt
läkemedelför dennagodkännandeBeslutengemenskapen.inom hela typ avom

nationella läke-medlemsländer. Defor allaomedelbart gällandeblikommer att
ocksåkommeri arbetet. Detinvolveras attmedelsmyndigheterna kommer att

läkemedelskon-nationellinnebärprocedurdecentraliseradfinnas att ensomen
företag,Omläkemedel.kringdokumentationenEG-land etttroll i prövar ettett

det godkännsmedlemsland, begärigodkäntläkemedelhar fått attettettsom
principskall detta iprövningsärskild accepte-medlemsländeri övrigaäven utan

procedurnationellfinnasocksåkommerövriga länderna. Detde att enras av
utanför gemenskapen.landet ellersäljas inom detskallläkemedelför egnasom

europeiskadenförordningenbeslutetändringar ochDessa omomsenare
EFTA-hurEES-avtalet. Fråganiinteingårläkemedelsmyndigheten ännu om

tillframperiodenunderbeslutsprocedureniinordnasskall kunnaländerna
klarlagd.intemedlemskap är

fåmycketdetläkemedel finnsdistributionrörandereglergällerNär det av
detaljhandel med läkeme-för hurformernareglerarinom EGbestämmelser som

EGinombedrivas ärläkemedel skalldetaljhandeln medbedrivas. Hurdel får
olikavaltharolika medlemsstaternanationell fråga. Deväsentligti allt en

olikauppbyggda sättapotekskedjorellerapoteklösningar privata men--
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formnågon kompetensmonopol förutsätts, farmaceutiskdvs. kompetensav
liksom i vissa länder etableringskontroll.

Den lagstiftningensvenska

Läkemedelslagen
läkemedelslag 1992:859En riksdagen 1992våren och har trättantogsny av

i kraft den juli 1993.1 Reglerna i den läkemedelslagen förenliga demedärnya
regler läkemedelsområdet Sverige har beakta enligt avtaletatt ettsom om
europeiskt samarbetsområde EES. Regeringen har i december 1992 beslutat

läkemedelsförordning SFS 199293:1752. Denna innehåller tillämp-om en
ningsföreskrifter till läkemedelslagen. Läkemedelsverket har föreskriftergett ut

i detalj hanteringenreglerar läkemedel.som mera av
Läkemedelslagen tillämplig såväl läkemedel i allmänhet radioaktivaär på som

läkemedel och förutvarande naturmedel, vilka i fortsättningen kommer att
benämnas naturläkemedel, till viss del homeopatika.samt

Alla läkemedel, undantag förmed extemporeläkemedel, dvs. sådana som
bereds för viss patient eller visst tillfälle och s.k. lagerberedningar, måsteen

Läkemedelsverket förgodkännas säljas. Beslut godkännande gällerattav om
förnyas i femårsperioder.i fem kan homeopatiska finnsår För medelmen

regler enkelt registreringsförfarande.särskilda ettom
Regeringen har möjlighet föreskriva beslut skall fattas inom viss tid näratt att

gäller godkännande och andra tillstånd. fristerdet Dessa reglerade i EG-är
direktiv. få utföra klinisk prövningFör krävs Läkemedelsverket haratt atten

tillstånd till Klinisk prövninglämnat det. viktigt inslag utvecklingenvidär ett
läkemedel och har till syfte kunskap läkemedlens effekter ochattav ge om

biverkningar upptagning, fördelning, omvandling och utsöndring.samt om
Prövningarna utförs antingen patienter i samband med sjukdomsbehandling
eller friska människorpå eller djur samband med sjukdomsbehandling.utan
Särskilda krav ställs dokumentation iden utarbetar ärenden god-som om
kännande och den tillverkning förför och import. Grundernasom ansvarar
beslut återkalla läkemedel godkännandeoch skall upphöraatt att ett attom om
gälla har också utformats gäller inomi enlighet med vad EG.som

Särskilda krav ställs viss skriftlig information lämnas till den skallpå att som
använda läkemedel. Parti- och detaljhandel med läkemedel definieras i lagen.

Marknadsföring läkemedelav
Vad gäller marknadsföring iläkemedel läkemedelslagen endast attav anges
information led i marknadsföringen skall aktuell, saklig ochutgör ettsom vara
balanserad. övrigt gäller marknadsföringslagen 1975: 1418 möjlig-I med dess

förbjudahet ovederhäftig Sedan interntreklam. gammalt tillämpas hosatt oss
överenskomna branschregler vilka innebär förbud reklam för receptbe-rörande
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marknadsföringlagda läkemedel till allmänheten. EG:s direktiv 9228EEG om
förbud i sinhumanläkemedel kräver medlemsstaterna sådantatt tar ettav

Sveriges eftersom detlagstiftning. sådant förbud problematiskt för delEtt är
inteuttryckligt i tryckfrihetsförordningen. sådant stöd finnskräver stöd Något

för närvarande.

Handel med läkemedel
följande.gäller handel med läkemedel innebär den svenska lagstiftningenVad

Detaljhandeln förbehållen Apoteksbolaget enligt lagen 1970:205ABär om
och bolaget. Apoteks-detaljhandel med läkemedel och avtal mellanett staten

monpolställning för närvarande utredningen S 1992:07bolagets övervägs av
Partihandel dvs. för-den svenska läkemedelsförsörjningen. med läkemedel,om

med läkemedel enligt lagensäljning till den har tillstånd till handelsom
juridisk1970:205 detaljhandel med läkemedel förbehållen ellerär statenom

Genom avtal medi vilken bestämmande inflytande.ägerstaten ett ettperson
gäller dockApoteksbolaget AB har fått till detta bolag. Dettaensamrättenstaten

fritt.naturläkemedel fria läkemedel salvor m.m. får säljasinte och s.k. som

läkemedelImport av
ikraftträdandeVad gäller import läkemedel gäller i avvaktan EES-avtaletspåav

ellerläkemedel får importeras den har tillstånd till tillverkningatt avav som
tillståndhandel med läkemedel. Läkemedelsverket får besluta särskiltäven om

tillräckligför import. importör skall anlita sakkunnig med kompetensEn en
kvalitet ochoch tillräckligt inflytande skall till kraven läkemedlenspåattsom se

iakttas.säkerhet
avsikten importNär EES-avtalet träder i kraft bestämmelseär att en om av

samarbetsområdetläkemedel från land utanför det europeiska ekonomiskaett
införas i Bestämmelsen reglerar inte import läkemedelskall läkemedelslagen. av

förfrån inom EES-området. skall inte krävas tillståndländerna Här något
bestämmelser-import, de läkemedel i landet omfattas i övrigttas avmen som

inte försäljasi den svenska lagstiftningen. Läkemedlen kan alltså attutanna
med erfordras partihan-godkända Läkemedelsverket och för handel demvara av

utanför EES-området kommerdeltillstånd. import läkemedel från landFör av
de nuvarande reglerna fortsätta gälla.att

avsedda förin i landet får tillstånd föra läkemedelDen utansom reser
medicinsktmedicinskt ändamål och Med ändamål åt-personligt bruk. avses

Även läkemedelgärder för förebygga sjukdom. receptfriaeller behandlaatt
föreskrifteromfattas bemyndigats meddelaundantaget. Läkemedelsverket harav

utfärda bestämmelseri fråga import för personligt Verketbruk. attavserom
resande får föra med sig tillbegränsar mängden läkemedel ensom som en

förochmängd vissaförbrukning. Förårs preparattypermotsvarar ett avsom
varje tillfälle fårbestämmelser. Vidnarkotiska läkemedel gäller restriktivare
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resande för medicinskt och personligt bruk föra sådana läkemedel upptassom
i förteckningarna och III i Läkemedelsverkets föreskrifter förteckningarom

narkotika i mängd fem dagars förbrukning.högst Läke-över motsvararen som
medel förteckningarna fåri och in i mängdIV Vupptas tas motsva-som en som

förbrukning. 1969högst veckors faller under lagen 1991:Preparattrerar som
förbud vissa dopningsmedel får införas i mängd högstmot motsvararom en som

fem dagars förbrukning. skall gälla alla resandeBestämmelserna oavsett om
in från land inom EES-området eller från tredje land. företaletIettman reser

till rådets direktiv 9226EEG rättsliga villkoren för tillhandahållade attom
förflyttarhumanläkemedel sig inom gemenskapen harsägs rättatt personer som

medföra skälig mängd läkemedel de erhållit i laga ordning ochatt en som som
för personligt bruk. Direktivet innehåller inte reglerdäremot någraär avsett om

införsel för personligt bruk eller mängdbegränsningar.något om

läkemedelExport av
läkemedelslagstiftning saknar bestämmelser läkemedel.Vår exportnya om av

läkemedlen omfattas mycket ingående nationellMot bakgrund attav av en
kontroll frågan behöva regleras i lagen.ansågs inte den nya

Genom läkemedelslagstiftningen Sverige införlivat gällande EG-den harnya
direktiv läkemedelsområdet med svenskpå rätt.

Utbildningskrav

apotekarutbildningen harDen svenska till EG:s krav och regleranpassatsnya
examensbevisömsesidigt erkännande för farmaceuter.om av

Produktansvarslagen
prop.199091:197,Riksdagen har antagit produktansvarslag l992:18,en ny

l99192:LU14, frånrskr. 78 bygger motsvarande EG-bestämrnelsersom
1985 85374EEG. för tillverkare,Genom lagen införs skadeståndsansvarett
importörer, marknadsförare m.fl. bristfälliga produkter orsakar personska-när
dor och skador konsumentegendom. trädde i kraft den januari 1993.på lLagen

Produktansvarslagen innebär i följande. Ersättningsskyldighet skallkorthet
föreligga inte. omfattarnågon har varit vårdslös eller Ansvaretoavsett om
skador orsakats lösa saker. Med lös sak därvid varje slag avsom av menas
rörligt fysiskt föremål, skadeståndsansvar kanoch vätskor.ävenmen gaser
bara uppkomma i näringsverksamhet.har i omloppsattsom envaran

inte iLagen tvingande skadelidandes förmån. alltsåtill den Det gårär att
förväg avtala rättigheter.bort den skadelidandes
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patentskyddUtökat

medproposition till riksdagenframhösten 1993 lagtRegeringen har under en
öka1967:837 med innebördenändringar i patentlagenförslag till patent-att
motsvarig-har sinbestämmelsermed högst fem år. Dessaför läkemedelskyddet

införlivasförordning, kommerministerrådi EG:shet attantagen somen av
årsskiftet 199394.kraft vidTilläggsskyddet träder iEES-avtalet.med

svenska läkeme-krav från denregeringen tillgodosettförslag harMed detta ett
läkemedel.patenttiden föreffektivaförlänga dendelsindustrin att

i EGEES jämfört med medlemskapKonsekvenser av

läkemedel inomförden fria rörlighetenpåpekats kommerSom tidigare har
denjanuari 1998. Genomförrän den 1genomfördintegemenskapen att vara

EG-direktiveninförlivat påSverige redanläkemedelslagstiftningen harnya
till med svenskgäller fram dess rätt.läkemedelsområdet som

9341 EEG9340EEG ochdirektiven1993 beslutadeEGDe sommarenav
europeisk läkeme-inrättandetEEG 230993förordningensamt av enomnr

problematiskaFuture Systemframtida ärdelsmyndighet det sk systemet --
EG.medlem ifullvärdigSverige intevidkommande länge ärför svenskt så

EGinomtillträde till deSverige sannolikt inteEES-avtalet fårUnder somorgan
probleminnebärläkemedel. Dettagodkännandefattar besluten kring ettav nya

helai Sverigegodkännande nårläkemedelsindustri intesvenskatt genomgenom
i helaEG-land kan nåinteutländska företagEES-området och utettgenom

Sverige kanproblem ochbortfaller dettaVid medlemskapEES-området. ett
läkemedelspoli-inflytandeoch fålika villkor överdelta i EG:s procedurer på ett

läkemedelsindu-svenskaeffekter för denfå positivaskulletiken i Europa. Detta
svenskamarknadsgodkännandetunderlättaeftersom det kommerstrin att av

Läkemedelsverket.läkemedelskontrollensvenskadenprodukter genom -
förändringmärkainte någon störrekommerenskilde konsumentenDen att

vadjämfört medmedlemskap i EGvid svensktläkemedelavseende ett som
läkemedeldet in flerEfterhand kommerenligt EES-avtalet.gällakommer att

vi inte blir med-blir dock falletmarknaden. ävenden svenska Dettapå om
delsannolikt finnasläkemedlen kommeri EG. Bland delemmar att ennya

substanser.flera aktivabestårdvs. läkemedelkombinationspreparat, avsom
hari Sverigei övrigt,vanligare iläkemedel EuropaDenna ärtyp menav

kombinations-förläkemedel för sig i ställetföreskrivit varjetraditionläkarna av
preparat.

i principkontrollerasoch påskall godkännasnaturmedelAtt sammanumera
gällerEG-lagstiftningen.följd Detsammaövriga läkemedel ärsätt avensom

införlivadeförändringar redanhomeopatiska medel. Dessa ärregleringen av
inte hadeEES-avtalet trättgällaskulle kommasvensk och ävenmed rätt att om

i EG.medlemmarinte skulle blii kraft eller om
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markna-kopiepreparat ökakan också förmoda antalet kommer påMan attatt
läkemedel,medföra prispress påden. Detta kommer sannolikt att somen

tillMöjlighetenmedför besparingar såväl för för konsumenterna.staten som
efter det EES-avtaletparallellimport, kommer finnas redan årett attattsom

Postorderförsäljning vissai kraft, effekt.träder kan komma att avsamma
i det främst naturläkeme-läkemedel kommer eventuellt bli vanligare dag äratt -

säljsdel på detta sätt.som
EES-avtaletförändrasMarknadsföringen läkemedel kommer något närattav

varje läkemedels-bipacksedlar blir obligatoriska dvs. medträder i kraft. S.k. -
gäller. I dagförpackning följa information just det läkemedel detmåste somom

läkemedel.likartade Dessafinns informationsblad utarbetade kring grupper av
läkemedels-i samarbete medinformationsblad, utarbetas Apoteksbolagetsom av

obligatoriska.blirindustrin, sannolikt försvinna bipacksedlarnakommer näratt
EG-kommissionen. DettaApoteksbolagets monopol har inte ifrågasatts av

eller kompetensmono-etableringskontollberor antagligen formnågonatt av
detaljhandelnför hurolika lösningarpol finns i alla EG-länder. finns ocksåDet

i de olika länderna.med läkemedel har byggts upp
läkemedelmeddetaljhandeloch Apoteksbolaget ABAvtalet mellan staten om
tillsattregeringen1996. anledning harlöper den 1 januari Av dennaut en

särskilt medläkemedelsförsörjningen,framtidautredning skall denöversom se
verksamhetsinriktning. Iframtida roll ochavseende Apoteksbolagetspå upp-

ägande i framtiden.frågan och statligtingår bl.a. monopoldraget prövaatt om
vidläkemedelsområdetförändringarnaSammanfattningsvis kan sägas ettatt

för enskilde konsumen-inte uppfattas denmedlemskap kommer såatt storasom
avhängigainträffa framöver inteförändringar kommerDe är attattten. avsom

inträffa följd den ökadeSverige blir i EG kommermedlem utan att som en av
vikt för denmedlemskap. detinternationaliseringen Däremot är storoavsett av

få möjlighetenSverige landsvenska läkemedelsindustrin och för attattsom
godkännande ochregelverket kringpåverka framtida utformningenden av

EG kan vi få möjlig-vi medlemmar ikontroll läkemedel. Endast ärm.m. av om
aktivtframtidens läkemedelspolitikhet påverka på sätt.ettatt
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Arbetsmiljöregleringen
internationaliseras
Christer Eriksson

Arbetsmiljösektom i förändring1

kommitde har arbetsmiljöarbetet i Sverige alltmerUnder åren attsenaste
regelsystemet. viktiga faktorer harpåverkas det europeiska Två på senareav

töreskriftsverksamheten arbetsmiljöområdet EES-den svenska påår styrt -
standardiseringsarbetet.och europeiskaavtalet det

införlivar iförutsätter Sverige EG:s arbetsmiljöregler svenskEES-avtalet att
regeringens uppdrag har Arbetarskyddsstyrelsen arbetat in EG:s arbets-Pårätt.

miljöregler i sitt regelverk.
medförtteknik med vilken EG:s produktregler utformas har samtidigtDen ett

standardiseringsarbete, be-ökat från myndighetens sida i det somengagemang
drivs i Europa.

närvarande i 250 kommittéerArbetarskyddsstyrelsen medverkar för änmer
standardiseringsorgan.eller knutna till europeiskaärgrupper, som

således skett viktiga beslutEn viss förskjutning arbetsmiljöregleringen harav -
omfattning i inter-produktsäkerhet arbetarskydd fattas i alltochrör störresom

nationella organ.
arbetsmiljöarbetet viVilka konsekvenser får detta för det svenska Kommer

arbetsmiljöpolitiki fortsättningen ambitiös svenskkunna bedrivaäven att en
framtidenarbetarskyddsstyrelsen arbetsmarknadens i kunnaHur skall och parter

påverka inriktningen EG:s arbetsmiljöarbeteav
huvuddra-För dessa frågor skall kunna besvaras, krävs genomgångatt aven

Därefter drasi EG:s arbetsmiljöarbete, organisationdess och inriktning. engen
rad slutsatser.
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2 EG:s kompetens arbetsmiljöområdetpå
2.1 Romfördraget

EG har alltsedan sin tillblivelse uppmärksamhet arbetarskyddsfrågor.ägnat
finns iDetta dokumenterat fördragstexten till den Europeiska kol- stålge-och

menskapen. Enligt det s.k. Parisfördraget från 1951 förbinder sig de sex ur-
sprungliga medlemsstaterna efter förbättring arbetsförhållan-strävaatt en av
dena inom kol- och stålindustrin.

Arbetarskyddet behandlas uttryckligen i Romfördragets tredje del, avdelning
III, under rubriken Sociala frågor. artikel slår EG:s fastl 117 medlemsländer

de skall verka för bättre arbetsförhållanden. Samarbetet detpåatt gemensamt
sociala skallområdet enligt artikel 118 sysselsättning, arbetsrätt och arbets-avse
förhållanden, yrkesutbildning, social trygghet, arbetarskydd, arbetshygien samt
förenings- och förhandlingsrätt.

Dessa samarbetsmål kan olikauppnås på bl.a. in-sätt, genom gemensamma
i form handlingsprogram, utrednings- och mötesverksamhet intesatser samtav

minst utarbetande direktiv. Regleringen arbetsmiljöområdet skergenom av av
således direktiv eller andra former rättsakter. till 1987, dåFram årgenom av
enhetsakten tillkom, utfärdade rådet begränsat antal direktiv arbetsmiljö-påett
området huvudsakligen med stöd artikel 100 i Romfördraget. direk-Fleraav av
tiven fortfarande i kraft. Bland dessa kan direktiven asbest,är nämnas om
buller, industritruckar, exponering för metalliskt hissar industri-bly, och stora
olyckor det s.k. Sevesodirektivet.

Beslut grundval artikel 100 förutsätter enhällighet i Artikelnpå rådet.av ger
rådet befogenhet förslag kommissionen, besluta harmoniseringpåatt, av om av
medlemsstaternas lagstiftning för genomföra den marknaden.att gemensamma
Annorlunda uttryckt EG:s medlemsländer samt EES-avtalet berördaär genom
EFTA-länder skyldiga sin lagstiftning till de direktiv antagitsatt anpassa som
med stöd artikel 100. andra alternativ inteNågra aktuella.ärav

enhällighet hade emellertid förlamande effekter normerings-Kravet på på
arbetet. Arbetet med fram direktiv blev och tidsödande. lär haDetatt ta segt
dröjt åtta besvärliga och omständliga diskussioner innan bullerdirektivetår av
slutligt rådet.antogs av

2.2 Enhetsakten

Genom enhetsakten regler i Romfördraget. viktig kon-tillkom En1987år nya
sekvens enhällighet vidde beslut i bl.a. arbets-reglerna kravetattav nya var
miljöfrågor nämligenslopades. infördes två artiklar, komI Romfördraget som

ändra förutsättningarna arbetsmiljöarbete.för EG:satt
fatta kvalificeradDen artikeln rådet kan beslut med100a föreskriver attnya
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majoritet harmonisering medlemsstaternas lagstiftning för genomföraattom av
den inre marknaden. För kvalificerad majoritet krävs 54 de 76 irösternaav
rådet. Kommissionen skall i sina förslag utgå från hög skyddsnivå detnären
gäller regleringen konsumentskydd, miljöskydd och arbetsmiljö.av

En skyddsklausul art. l00a.4 reglerar situation,den då enskilt land harett
skäl tillämpa och nationella regler arbetsmiljö- och miljö-strängare påatt egna
skyddsområdet. Kommissionen skall i sådana fall särskilt underrättas. skallDen

åtgärdenpröva medel uppställa godtyckligaär eller förtäckta handels-ett attom
hinder. sista hand fråganI EG-domstolen.avgörs av

kanskeDen betydelsefulla förändringen gäller artikel l18a den s.k.mest w
arbetsmiljöparagrafen. förbehållUtan slås där fast medlemsstaterna skallatt

efter förbättra arbetsmiljön. Strävansträva harmonisera förhållanden påatt att
arbetsmiljöområdet får innebärainte försämring redan uppnådda mål. Ien av

syftedetta kan rådet med kvalificerad majoritet direktiv, fastställeranta som
minimiföreskrifter arbetsmiljöområdet.på Direktiven skall införas stegvis och

skallhänsyn till rådande förhållanden och tekniska bestämmelser i medlems-tas
länderna. Direktiven får inte hindernågot för medlemsländernautgöra att
upprätthålla eller införa långtgående arbetsmiljöregler art. 118a.3.mer

3 EG:s operativa arbetsmiljöarbete
3.1 Handlingsprogram riktlinjeroch

Vilka instrument till sitt förfogandehar då EG på arbetsmiljöområdet Som
tidigare använder sig EG huvudsakligen lagstiftning, mestadels i formantytts av

direktiv.av
Alltsedan 1978 har handlingsprogrammenår inriktningen direktivarbe-styrt av

arbetsmiljöprogramDessa har utarbetats det ansvariga direktoratet förtet. av
säkerhet och hälsa inom generaldirektoratet med för arbetsmarknad,ansvar
sociala frågor, jämställdhet, partssamarbete och arbetsmiljö DG V. Hittills har

sådana lagts fram och fjärde har nyligen antagits.tre ettprogram
I de första handlingsprogrammentvå låg tyngdpunkten åtgärder för att

förebygga olycksfall och yrkessjukdomar åtgärder för eliminera riskersamt att
vid användning farliga och tekniska anordningar. till 1987ämnen Fram årav

arbetsmiljöområdet relativt osystematiskt och med punktvisa insatser.angreps
sporadiska direktivNågra bly, vinylklorid och buller. första handIantogs, t.ex.

dominerade regler de fysikaliska, kemiska och tekniska aspekternarörsom av
arbetsmiljön.

tredjeDet arbetsmiljöprogrammet omfattar perioden 1987-1992 och samman-
föll delvis i tiden med det sociala handlingsprogrammet. Till skillnad från de två
tidigare kännetecknas arbetsmiljön.det tredje breddadprogrammet av en syn
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arbetsmiljö samarbeteiutbildninginformation ochErgonomiska frågor, samt
sociala dialogen pekass.k.arbetsmarknadens den centra-mellan utparter som

tredjeSamarbetsområden i det programmet.
arbetsmiljön denhelhetssyn på ärutveckladeEG:s gradvisuttryck förEtt mer

fram-dimensionensociala1987.rådet Denresolution, årantogs ges enavsom
Åtgärder likaskall tillmätassociala områdetdeti påträdande plats stortexten.

området.ekonomiskaåtgärder detvikt påsom
kommissio-iarbetsmiljön kan spårasmoderntlinje synsättklarEn mot ett

satsningar.nens

Partsinflytande3.2

arbetsmil-för EG:soperativa basenoch denHandlingsprogrammen utgör ramen
dessaUrvalet görsrisksektorer.prioriteras särskildajöarbete. [programmen av

olycksfallsstatistik.och aktuellvetenskapliga datafrånmed utgångspunkt
arbetsmarkna-mellansamarbeteväl utvecklatnormarbetet bygger påSjälva ett

År arbetsmiljöfrågorförkommittérådgivandeetablerades1974dens parter. en
Work medProtectionHealthHygiene andSafety,CommitteAdvisory aton

direktiv och läggamed utarbetadirektoratetansvarigauppgift biträda det attatt
ingårkommittén tvåarbetsmiljösatsningar. Iförslag olika representanterfram

medlemsland.från varjearbetstagarsidanocharbetsgivar-regerings-,från
organisatorisktordförande. RentfungerarkommissionenFöreträdare för som

olika delfrågor,förtillfälligasigkommittén inombildar ansvarargrupper, som
sekretariatsstabanställdfastKommittén biträdsergonomi, stress, av enosv.som

in-avgörandehafthararbetsmiljödirektoratet. Parternamed placering på ett
framåt. En1987 ochallt frånkanske framför årdirektivarbetet,flytande på

ocharbetsmiljön inomförkommitté finns ävenliknande partssammansatt gruv-
utvinningsindustrin.

arbetsmiljöområdet.levandesynnerligen påsåledesdialogensociala ärDen

Produktdirektiv3.3

regler, ellerdelen itill störstaHandlingsprogrammen omsätts gemensamma
betydelsedirektiv medmedhuvudsakligen tvåEG arbetardirektiv. typer urav

minimidirektiv.produktdirektiv, delsarbetsmiljösynpunkt, dels
och tjänster,produkter,omfattar reglerkategorien rörförstaDen varorsom

be-ochegenskaperproduktersRegleringenför handel.föremålär avsersom
skildagällaProduktdirektiven kankontroll.provning ochskaffenhet samt

arbetsmiljön.förregleringen får konsekvenserområden, där
totaltl00a100 ochartiklarRomfordragetsmed stöd ettHittills har av --

utfärdats.produktregler40-tal sådana
kanRomfördraget,iefter ändringarnaantagitsproduktdirektiv,Bland de som
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personligdirektivetochtryckkärlsdirektivetmaskindirektivet,nämnas om
skyddsutrustning.

säker-innehåller allmänna1989,89392EEG,Maskindirektivet antogssom
förmetoderlyftanordningarrörlig ochutrustninghetskrav maskiner,på samt

framProduktdirektiven arbetaskrav uppfylls.kontrollera hur dessa avatt
inredenför frågorgeneraldirektoratkommissionens III, omansvararsom

industripolitik.ochmarknaden
obligatoriska krav påproduktdirektivenföljer medredanSom attangetts,

harmoniseringensyfte medregelverk.samordna sina Ettmedlemsländerna måste
länder ställerdåkan uppstå,tekniska handelshinder. Dessaelimineraär att

de skalloch vilketbeskaffade på sättskallolika krav på hur provasvaror vara
ochproduktionenfördyradärmedhandelshinder kanTekniskaoch godkännas.

och skydds-olika säkerhets-länder harinnebär hindrenpriserna. Oftahöja att
används pågäller produkter,skyddsreglerdel dessaregler. En stor somav

arbetsmiljön.därmed påverkararbetsplatserna och
central be-handelshindertekniska ärförhindra uppkomstenSträvan att avav

Romfördra-grundregel iEG.inom Enrörlighetenför den friatydelse varorav
få säljasEG-land, skallmarknadsföras ilagligen fårär ettattget vara, somen

särregler forbehålla sinamöjlighetland dockEG. harfritt inom hela Ett att
undantagsklausul i Rom-till allmänhänvisningutformningprodukters engenom

skyddasker fördetför sådant undantagvillkor ärfördraget. Ett attattett
redan36. Sombevarande art.ellerliv och hälsaoch djurs växtersmänniskors

motiveratregler, såha kvar sina ärenskilt landkan ävennämnts, ett omegna
arbetsmiljön.tillhänsynav

Cassis deden s.k.EG-regler saknas, kanharmoniseradeområden, därPå
Doktrinen bygger påtillämpas.efter fransk likörDijon-doktrinen, uppkallad en

land kanfrån innebär1979. Deni EG-domstolen årprejudicerande fall ettattett
dearbetsmiljöområdet,och ävenmiljöskydds-bl.a.sina regler påha kvar om

proportionali-råderförutsättning dethandelshindrande effekter. En ärfåkan att
gällerdoktrinentillämpningenexempel påsyfte och åtgärd. Ettmellantet av

behållaEG-domstolen fick rättDanmark30286, innebarfallet attatt avsom
inteemballage,andradärmed avvisareturflasksystem ochsitt typer somav

återanvändas.kunde
särskildafå sinaenskildafördärmed visstEG-rätten stater attutrymmeger

tillgodosedda.arbetsmiljökrav

Minimidirektiv3.4

delproduktområdet,hänföras till utgörintearbetsmiljödirektiv, kanDe ensom
Minimidirektiven reglerardimensionen.socialasocialpolitik och denEG:sav

118a.artikeloch baseras påarbetsplatsenverksamheteroch påförhållanden
produktdirektivenkomplement tillsocialaMinimidirektiven fungerar som

13 l3-lll2
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syftaroch till fastställa lägsta skyddsnivå. De bidrar till motverkaatt atten
snedvridande konkurrens denpå marknaden. begränsasDärmedgemensamma
företagens möjligheter negligera vissa grundnormer på arbetsmiljöområdet.att

Hittills har EG utfärdat 20-tal direktiv med minimiregler för arbetsmiljönett
arbetsplatsen.på Bland dessa kan framhållas direktiven förbättringom av

arbetstagarnas säkerhet och hälsa det s.k. ramdirektivet, arbetsplatsens ut-
formning, användning arbetsutrustning, användning personlig skyddsut-av av
rustning, hanteringmanuell laster, arbete vid bildskärmar, risker vidav ex-
ponering asbest, risker vid exponering cancerframkallande arbets-ämnen,av av
miljön för arbetstagare med tidsbegränsade anställningar, arbetsmiljön på
byggplatser, varselmärkning och skydd för gravida kvinnor.

Ramdirektivet 89391EEG, 1989,år tjänar bas för olikaantogssom som
särdirektiv, reglerar skilda risker arbetsplatsen.på uttalat syfteEtt medsom
ramdirektivet skapa minimiregler inomär gemenskapen för undvika osundatt att
konkurrens och möjliggöra för företag hålla lägre kostnader sämreatt genom en
arbetsmiljö. Ramdirektivet tillämpligt alla arbetsplatserär och verksamheter.
Egenföretagare dock undantagna. direktivet slås fastär I god arbetsmiljöatt en

mål i sig,är inte skall underordnas ekonomiska hänsyn.ett rentsom
Direktivet innehåller regler arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter,om

regler samverkan, förebyggande åtgärder, första hjälpen, utbildning ochom
information. Arbetsgivaren har utvärdera och bedöma risker,ett att attansvar
åtgärda arbetsmiljöriskerna vid källan, arbetsmiljön till enskildedenatt anpassa
arbetstagaren bl.a. i syfte minska förekomsten arbeten,att monotona attav

farligaersätta med mindre farligaämnen den s.k.ämnen substitutionsprin-
cipen, utveckla övergripande arbetsmiljöpolicy i företaget, innefattandeatt en
teknik, arbetsorganisation, arbetsbetingelser och sociala relationer och tillatt se

arbetstagarna involveras i arbetsmiljöarbetet.att
Direktivet ålägger arbetsgivaren utföra riskvärdering vid valatt av nya pro-

dukter och kemiska Av arbetsgivarna krävsämnen. åtgärder föräven att en
organiserad skyddsverksamhet kommer i gång. Arbetstagare med särskilt
skyddsansvar skall arbetsgivare. Den skyddsansvarige skall tillha rättutses av
ledighet för uppdraget och till bibehållen lön för fullgöra uppgiften.rätt Iatt
arbetsgivaransvaret ingår till arbetstagare erforderlig utbildningatt attse ges

informationoch i arbetsmiljöfrågor. Utbildningen skall ske arbetstidpå och vara
kostnadsfri.

skyddsansvarigeDen skall kunna del handlingar arbetsplatsensrörta av som
arbetsmiljöförhållanden. Om arbetsgivaren inte vidtagit erforderliga åtgärder,
skall den skyddsansvarige kunna sigvända till berörd myndighet med klagomål.

Arbetstagare skall medverka till åstadkomma bra arbetsmiljö. Detatt en
innebär hanhon skall följa föreskrifter och instruktioner. Arbetstagarna haratt

korrekt använda tekniska anordningarsätt och personligett att ettansvar
skyddsutrustning. farosituationerI skall arbetstagaren möjlighetha lämna sittatt
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skallArbetstagarearbetsledare.skyddsansvarig ellerför konsulteraarbete att
hälsokontroller.regelbundnaha tillrätt

skyddsnivåerförsämring redan uppnåddamedförafår inteRamdirektivet aven
frånmedlemsstaterinte hindraskall hellerenskilda medlemsstater. Deti att

regler.i framtiden införabibehålla eller strängare
betydelsefåeuropanivå komgenerell reglering påDenna att stortyp avav

ambitions-praktikeninnebar det ieuropeiska länderflera skäl. För många att
möjlig-fram.flyttades Enhöjas. Positionernaarbetsmiljöarbetet kundeinivån

ramlagstiftning.introducerasjälvaenskilda medlemsländeröppnades förhet att
accepteraderamdirektivetframsteg medlemsstaternaocksåDet attett genomvar
detperspektiv måsteUtifrån svensktarbetsmiljöbegrepp.vidgat ett somett ses

bedrivaarbetsgivaren skalldirektivet ställer kravbetydelsfulltmycket attatt
kommissionenDärmed hararbetsmiljöarbete.förebyggandesystematisktett
skallarbetsmiljöfrågornadirektivet:modernt iigenomfått synsättett somses

organisation.iverksamhetendel den totalaintegrerad enaven

några exempelSärdirektiv3.5
-

ramdirektivet.tilluppföljninghittills antagitssärdirektiv hars.k.Tolv som en
de efter-arbetsmiljölag, medanövergripandegemenskapenskanDet somses

bestämmelserpreciseradeutvecklarvidare ochdirektiven byggerföljande mer
områden.skildapå

grundläggan-89654EEG innehållerutformningDirektivetom arbetsplatsens
elinstallatio-stabilitet,byggnaderssäkerhetssynpunktoch påkrav hälso-de ur

belys-ventilation,brand,bekämpningnödutgångar, rumstemperatur,avner,
förstahj älpen.ochpersonalutrymmentransportanordningar, lastutrymmen,ning,

arbetsplat-föreskriverhandikappanpassning ställs. DirektivetVissa krav på att
handikappade arbetstagare.vid kanplaneras de behovskall så ta emotattserna

och toaletter,tvättställduschar,dörrar,Bestämmelsen gångar,trappor,avser
används handikappade personer.avsom

89656EEGskyddsutrustning utgörpersonliganvändningDirektivet avom
personligsäkerhetskrav påproduktdirektivettilldirekt komplementett om

skall användasskyddsutrustningpersonligHuvudreglenskyddsutrustning. är att
arbetsorganisato-tekniska ochGenominte kan undvikasrisker sätt.när annat
skyddsutrustningpersonligutformas såskall arbetsplatsernariska åtgärder att

genomfö-inte gårsådana åtgärderi bruk. Omhand inte behöveri första atttas
utrustning,tillhandahålla sådankostnadsfrittarbetsgivarensdetär attansvarra,

säkerhetslinor.ochhörselskyddskyddshjälmar,som
arbetsgivarenfast90270EEG slåsarbete vid bildskärmdirektivetI attom

bildskärmsutrust-arbetsplatser medriskbedömninghar göraattett avenansvar
ochfysisksynbesvärföreventuella riskersynnerhet skall dåning. I samt

kostnadsfri synunder-tillskall rättbelastning beaktas. Arbetstagarepsykisk ges
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sökning. Terminalarbetsplatsen skall uppfylla vissa arbetsmiljömässiga minimi-
krav. Kraven gäller dels bildskärmens egenskaper bildkvalitet, kontrast, reflex-

m.m., dels tangentbordets egenskaper rörlighet, symboler, m.m.,er, men
arbetsbord, arbetsstol, manushållareäven arbetsplatsens klimatförhållan-samt

den. ställsKrav i datorer.även på programvaran
Direktivet manuell hantering laster 90269EEG syftar till regleraattom av

personlyft medför risk för ryggskador. Grundregeln arbetsgivaren harär attsom
skyldighet organisera arbetet sådant lyftpå undviks. Isättatt att tungaen en

bilaga till direktivet vissa riskfaktorer, skall beaktas vid påfrestandeanges som
lyft- och bärarbete, lastens egenskaper och den enskilde arbetstaga-t.ex.som

förutsättningar.rens
ochdirektivEtt praktisk betydelse säkerhets- varningsskyltning påav avser

arbetsplatser 9258EEG. älva direktivtexten allmänna bestämmel-upptas av
arbetsgivarens skyldighet markera riskzoner med varningskyltar.attser om

Bilagan innehåller specificerade krav hur olikapå förbuds-, varnings- och
nödskyltar skall utformas och fargsättas. Direktivet ställer minimikrav föräven
vissa ljud- och ljusignaler för muntligoch kommunikation.

minimidirektivEtt 9285EEG gäller för gravida kvinnor kvinnor,ochsom
nyligen fött barn eller har nyligen antagits. Det reglerar bl.a.som som ammar

arbetsgivarens för utvärdera i vad mån speciella risker arbets-påattansvar en
plats kan föreligga för berörda kvinnor. De skall informeras resultatetom av
undersökningen. Arbetsgivaren skyldig vidta åtgärder för elimine-är även att att

Ärexpositionsrisker för aktuella detta inte möjligt skall omplaceringra grupper.
Omske. inte heller det kan ordnas, skall kvinnan betald ledighet förgaranteras

den tid erfordras för skydda hennes hälsa. Visst slag arbete får enligtattsom av
direktivet inte utföras gravida eller ammande kvinnor. Förbudet gällerav
blyarbete, arbete med vissa biologiska arbete vid överatmosfáriskt tryckämnen,
och underjordsarbete. Förbudet gäller i princip nattarbete under förutsätt-även
ning läkare kan intyga detta inverkar skadligt kvinnans hälsa.påatt att

I november 1993 rådet direktiv arbetstid med stöd artikelantog ett om av
ll8a. Storbritannien lade ned sin och har ifrågasatt den rättsliga grundenröst
för beslutet. brittiska regeringenDen till EG-domstolen för fågåatt attavser
direktivets legala Direktivet innehåller regler veckoarbetstid,prövat.status om
veckovila, dygnsvila, normalarbetstid för nattarbete och skyddsregler förraster,
nattarbete regler semesterledighet.samt om

Direktivet gäller för både privat offentligoch sektor med undantag för flyg,
järnväg, vägtrafik, sjöfart, insjöfart, fiske, arbete sjön och läkare underpåannat
utbildning. Den genomsnittliga arbetstiden vecka, inkl. förövertid, berördper
arbetstagare får till högst 48 timmar. skall därvid till minstuppgå Denne ha rätt
elva timmars sammanhängande vila dygn och 35 timmars vila föroavbrutenper
varje period sju dagar. Veckovilan skall inkludera Normalarbetsti-söndagen.om
den för nattarbete begränsad till åtta timmar dygn. Direktivet föreskriverär per
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Med-fyra veckor.betaldtillhaskallarbetstagare rätt semesteräven omatt en
periodvariera underveckoarbetstidenfull frihet låtaharlemsstaterna omatt en

veckaarbetstidengenomsnittligaförutsättning denunderfyra månader, att per
veckoarbetstid,huvudreglernafrånAvvikelsertimmar.överstiger 48inte om

kollektivavtal. Iochlagarvillkorvissakan pådygnsvila, görasetc. genom
arbets-ibestämmelsernafastkvinnor slåsgravidadirektivetmedlikhet attom

redanskyddsreglerdeförsämringtillinte får ledatidsdirektivet somaven
enskilt land.iuppnåtts ett

forskningochKommittéer,3.6 expertgrupper

olikagradutförs i högdirektivgamlaändringartill ochFörarbetet avavnya
inbjudsVanligtviskommissionen.underellerkommittéer enexpertgrupper

Kommittéernaförberedelsearbetet.delta imedlemslandfrån varje attexpert
rättsutveckling.EG:sbetydelse förharoch storexpertgrupperna

ochsådana kommittéer20-talnärvarandefinns förarbetsmiljöområdet ettPå
maski-produktområden,till olikaknutnadessadel ärEnarbetsgrupper. somav

minimidirek-utvecklingenföljkommittéerandramedantryckkärl,och averner
kemiskaexponering för ämnen.varningsskyltning ochexempelvistiv, som

mellankontakternagällerinformell karaktärsamarbeteintressantEtt merav
itillsynscheferträffasårgångertillsynsansvariga. Tvåmedlemsländernas per

erfarenheterutbytai syfteLabour InspectorsSeniorCommittee of attden s.k.
regeltillämpningen.medpraktiska arbetetinformation detoch om

Dublin-regler.enbartemellertid intehandlararbetsmiljösamarbeteEG:s om
Workingandof LivingFoundation for the ImprovementEuropeaninstitutet

ochforsknings-för1975, harrådet årinrättadesConditions, ansvaravsom
omfattarVerksamhetenarbetslivsområdet.arbetsmiljö- ochutvecklingsarbete på

jämställdhetsfrågor.ochmedbestämmandeteknologi,arbetsorganisation, ny
uppdragläggerforskningmening ingen uti egentligbedriver utanInstitutet egen
styrelseDublininstitutetsEFTA-stater. IEG-forskningsinstitut i såvältill som

arbetsgivare, arbetstagareregeringar, samtEU-ländernasförföreträdareingår
kommissionen.

med place-arbetsmiljöbyrå1993 inrätta29 oktoberbeslutade denRådet att en
arbetsmiljöfrågor,förtänkt utgöraSpanien. Byrån expertcentrumring i är ettatt

kommissionenbistådokumentationochinformationkvalificeradmed samtbidra
skall arbetaarbetsmiljöbyrånAvsikten ärdirektivarbetet.följamed attatt upp

Dublininstitutet.arbetsmiljöinstitutionernationellakontakt med såväli nära som
ochför kol-genomförs inomarbetsmiljöforskningEG:sMerparten ramenav

arbetsmiljöför-tillfrämst knutendärmedochverksamhet ärstålgemenskapens
ochbedrivsdärforskningstålindustrin. Denkol- ochinomhållanden som

fysiskaantalergonomi ocharbetsmedicin,yrkeshygien, ettunderstöds avser
arbetsmiljöfaktorer.
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övrigtI behandlas arbetsmiljöfrågorna inom för de tredje fjärdeochramen
forskningsprogrammen. fleraPå delområden i det tredje berörsramprogrammet
arbetsmiljön direkt eller indirekt, i BRITEEURAM, avanceradrört.ex. som
materialteknologi; i ESPRIT gäller informationsteknologi; i BIOMEDsom som

EG:s för medicin-är och hälsoforskning.program

3.7 Det europeiska arbetsmiljöåret

Kommissionen proklamerade 1992 europeiskaår det arbetsmiljöåret. Syftetsom
med arbetsmiljöåret uppmärksamma arbetsmiljöfrågornas betydelse förattvar
hälsa och produktivitet och ungdomar medvetna arbetsmiljöfrågorgöra införom
deras inträde arbetsmarknaden. Drygt 90 miljoner SEK för ända-avsattes
målet. EG-staterna hade möjlighet hos kommissionen söka medel för olikaatt
arbetsmiljöprojekt.

Aktiviteterna koncentrerades kring vissa luft, säkerhet och välfärdteman ren-
på arbetsplatsen och buller och vibrationsbekämpning.

Kommissionen svarade själv för rad skilda insatser under arbetsmiljöåret.en
Bl.a. anordnades konferenser och seminarier i flera EG-länder i kommissionens
regi. En arbetsmiljöfilmfestival arrangerades, reklaminslag i TV och speciellen
logo för arbetsmiljöåret producerades.

Varje medlemsland inrättade nationalkommitté med syfte för denatten ansvara
nationella samordningen projekten. 1 500 projektansökningar inlämnades.av
Total 575 projekt fick finansiellt stöd. kunde sigDet olika informa-röra om
tionsinsatser, konferenser och temadagar; framställning publikationer, af-av
fischer, dekaler och Videofilmer arbetsmiljö. Målgrupperna bl.a. skol-om var
ungdomar och arbetstagare i högriskbranscher.

Resultatet arbetsmiljöåret positivt. Genom de olika fickav var arrangemangen
kommissionen möjlighet dels informera riskerna i arbetet, spridadelsatt om
kunskap till bredare allmänhet sin verksamhet och skilda insatseren om egen
på arbetsmiljöområdet. Det har bl.a. inneburit kommissionen i sitt framtidaatt

skall ytterligare informationsinsatser.avsättaprogram resurser

3.8 ILO och EG

Internationella arbetsorganisationen, ILO, har antagit trettiotal internationellaett
konventioner och rekommendationer på arbetsmiljöområdet av totalt 174
konventioner och 181 rekommendationer. kan jämförasDe med EG:snärmast
minimidirektiv. ILO:s arbetsmiljökonventioner innehåller huvudsakligen regler

riktlinjeroch för skydd arbetstagarna vid hantering olika produkter ochav av
i arbetslivet.ämnen Rent generellt EG-direktiven arbetsmiljöområdet oftaär

detaljerade och precisa motsvarande ILO-konventioner.änmer
I likhet med EG har ILO i särskild arbetsmiljökonvention antagitäven en
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Övrigaallmänna och övergripande regler för arbetsmiljöområdet. instrument är
ämnesspeciñka och exempelvisavgränsade, konventioner maskin-mer som om

säkerhet, yrkescancer, luftföroreningar, asbest, arbetsmiljön på byggplatser,
säkerhet och hälsa vid hantering kemiska produkter och storolyckor.av

konstruktivtEtt samarbete pågår mellan ILO och EG i arbetslivsfrågor, något
också underströks i kommissionsledamoten Padraig Flynns tal inför ILO:ssom

arbetskonferens i juni 1993.
l viss utsträckning avspeglas detta i de olika regelverken. EG-direktivI några

med arbetsmiljöanknytning hänvisas direkt till gällande ILO-konventioner. I
direktivet 86677EEG förpackning och användning vissa farliga ämnenom av
åberopas ILO-konvention 13 blyvitt vid målning. det nyligenI antagnanr om
arbetstidsdirektivet hänvisas till motsvarande ILO-reglering.

Konvention 174 förebyggande storolyckor, i juni 1993,antogsnr om av som
följer i huvudsak bestämmelserna i EG:s Sevesodirektivs.k. från 1982.år
Jämförelser mellan tillutkast EG-direktiv och ILO-konventioner förekommer
ofta i debatter i olika EG-organ som exempelvis ekonomis-parlamentet och den
ka och sociala kommittén.

Kommissionen har också varit mycket pådrivande det gäller lägganär att
synpunkter vissa arbetsmiljökonventioner,på konventionerna asbest ochsom om
säkerhet och hälsa vid hantering kemiska produkter.av

3.9 EG:s påframtida verksamhet arbetsmiljöområdet

Ett arbetsmiljöprogram i november 1993 kommissionen. Dennytt antogs av
förrådgivande kommittén arbetsmiljöfrågor viktighar haftpartssammansatta en

roll vid utarbetandet programinnehållet. gälla framProgrammet är avsett attav
2000.årt.o.m.

Programmet innehåller konkreta förslag till direktiv. Enligt uppgiftnya
kommissionen i framtiden direktivproduktionenminska kraftigt. Endastattavser

något enstaka direktiv kommer år. Tonvikten ligger i stället påatt antas per
information, utbildning forskning. skäl tilloch Ett detta medlemsstaternaär att

tid hinnamåste bearbeta det antal direktiv, antagits relativtpåatt storages som
kort tid. Direktiven införlivas i medlemsstaternas lagstiftning.måste Enbart
detta räcker dock inte. tillämpasReglerna också för inte bli verknings-måste att
lösa.

En viktig målsättning för kommissionen för den kommande perioden är att
till medlemsstaterna verkligen lever till sitt EG-omsättaatt attse upp ansvar

reglerna i praktiken. Kommissionens arbetsmiljöarbete kan därmed komma att
annorlunda inriktning. En effektiv tillämpning kräver ökade tillsyns- ochen

informationsinsatser. Denna inriktning understryks rådsbeslutäven ettav
93C 4903 från december 1992 handlar vikten medlemsstater-attsom om av

införlivar EG-rätten inom det sociala området i sin lagstiftning och ocksåna ser
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till efterlevs.denatt
SeniorI det sammanhanget kommer sannolikt samarbetet inom Committee of

Labour bli allt yrkesinspektörernaInspectors viktigare. Det alltäratt trots som
skall övervaka direktiven följs. närvarande tillsynen primärtFör dockäratt en
fråga för medlemsstaterna. kommissionen diskussioner bildaInom pågår attom

överstatlig inspektionsverksamhet.en
direktiv-Inom för det tredje handlingsprogrammet ligger antaläven ettramen

förslag i mindre färdigt kommissionens Till kaneller skick bord. dessapåmer
räknas kemiska arbetsmiljön i transportverksamhet, arbetearbete med ämnen,
med fysikaliska inom jordbruk, arbetsmiljön i potentielltarbetsmiljönämnen,
explosiva miljöer, skydd för ungdomar i arbete. förslag från kommissionenEtt

till och från för funktionshindrade arbetstagarearbetettransporter presente-om
rades och behandlades i parlamentet 1991, varefter ytterligare inteår något
skett.

metoden4 Den nya

4.1 Standardisering

redogörelse förBilden EG:s arbetsmiljöarbete blir inte fullständig utanav en
för provning och kon-standardiseringsverksamhetens betydelse och EG:s system

troll.
inom EGFör effektivisera arbetet med harmoniseringen produktregleratt av

för författa direktiv. Tidigarebeslutade rådet 1985 införa metodår att atten ny
skrevs alla tekniska detaljer i direktivet, bidrog till den utdragnanågot som
proceduren. innebär direktivet ställer allmänt hållnaDen metoden att pro-nya
duktsäkerhetskrav, gäller tvingande regler.som som

Produktdirektiven kan därmed form rambestämmelser, somses som en av
innehåller funktionskrav. sedan kompletteras med detaljeradeDessa måste mer

kvalitets-regler. tekniska för hur produkt kan utformas ochDe normerna en
kundan-säkras kallas standarder. Standarder handlar i viss mening också attom

och skräddarsy produkter.passa
uppfyllaUppdraget utarbeta de tekniska specifikationer, behövs foratt attsom

europeiska standardiserings-direktivets säkerhetskrav, har överlämnats till de
huvudsakligen Europeiska unionen för Standardisering, CEN, Euro-organen,

peiska organisationen för Standardisering inom elområdet, CENELEC samt
Europeiska institutet för telekommunikationsstandarder, SI. CEN sysslar medET
Standardisering i specialiserade elektronik ochallmänhet, medan de påärsenare
telekommunikation.

fastställas material eller metoderI standarderna kan allmänna data, regler om
för övriga deltar sedan längeprovning och kontroll. Sverige och EFTA-länder
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i det europeiska standardiseringsarbetet.
Produkter tillverkade enligt EG-standarder skall uppfylladessaärsom anses

direktivets grundläggande säkerhetskrav den s.k. presumtionsprincipen. Ut-
gångspunkten alla produkter dessa säkerhetskrav harär att motsvarasom anses

till fri cirkulation inom hela samarbetsområdet. innehåller varjerätt Dessutom
direktiv bestämmelser för importör inom EGhur tillverkare eller elleren
berörda EFTA-stater produktsäkerheten. skall skeskall intyga Detta genom en
s.k. försäkran hur tekniken hän-överensstämmelse. Ett exempel medom
visning till standarder återfinns i Arbetarskyddsstyrelsens kun-kan användas
görelse maskiner AFS 1993:10.om

Standardiseringsarbetet del Arbetarskyddsstyrelsens itar storen av resurser
Standarderanspråk. blir viktiga instrument för arbetsmiljöregleringen, eftersom

de allmänt hållna kraven i direktiven skall preciseras tydliggörasochmer genom
standarder. praktiken de europeiska standardiseringsorganen bliI kommer att
normgivande, standarderna i princip frivilliga. minst han-Inteäven ärom av
delspolitiska skäl kan enskilt land inte avvika från Europastandard. Grundre-ett
geln för medlemmar i och CENELEC förbinder sigCEN är ersättaatt attman
nationell standard med Europastandard.

4.2 Provning kontrolloch

refererade metoden för harmonisering hur produkter ochDen ovan nya av pro-
kompletteratsduktsäkerheten skall utformas har med regler provning ochom

Syftet har och godkänts i land intekontroll. skallär att provats ettvara somen
igenom procedur i land. Normalt tillräckligtbehöva gå detärett annatsamma

tillsammansmed tillverkarens egenkontroll med försäkran från denne atten
kraven uppfyllts för produkten skall kunna släppas hela den inrepåatt ut
marknaden. En godkänd produkt försedd med EG-märke denskall ett omvara

uppfylla ställda krav.anses
Saknas standarder skall produkten i fråga bedömas utomståendeettav organ.

anmäldaSådana kontrollorgan skall anmälas till EG-kommissionen. Dessa s.k.
följakan privata eller statliga, vissa uppställda krav påmåsteorgan, som vara

kompetens provningsmetoder. skall kvaliteten. Sverigeoch Staten Igarantera
har SWEDAC, Styrelsen för teknisk ackreditering, tilldelats den uppgiften.

konsekvens den nyordningen för provningsverksamhetEn metoden ochav nya
ökat läggs enskilda tillverkarna och importörerna. Dess-är på deatt ett ansvar

skall medlemsländerna EFTA-stater övervaka deoch berördautom att pro-
skedukter, cirkulerar uppfyller ställda krav. Detta kanpå marknadensom

yrkesinspektör stickprovskontroller eller besök arbetsplat-pågörattgenom en
EG-Påträffas otillåten produkt eller felaktigt försetts medsen. en en vara, som

myndigheter.märke skall den förbjudas nationellaav
provningsverksamhet får kon-Den metoden och EG:s regler för storanya
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systemskifte.sekvenser för svenskt arbetarskydd. viss mening innebär detI ett
En del den faktiska arbetsmiljöregleringen i ökande grad i deägerstor av rum
europeiska standardiseringsorganen. Allt krav svensk medverkan i detstörre

arbetsmiljöintressen skall tillgodoses.normarbetet krävs, svenskaom
svenska kraven obligatorisk förhandskontroll slopas.De på måste Vårt nuva-

rande med riksprovplatser upphör den 1 januari 1994. stället ökarIsystem
Yrkesinspek-kraven marknadskontroll maskiner och andra produkterav av

tionen. Tillsynsinsatserna i utsträckning in tidigtmåste såstörre sättas som
möjligt produkten eller riktasdå redan arbetsplatserna leveran-är ute mot
törerna.

nyordning i inledningsskede förDenna kan myndighetens del bli problema-ett
tekniskttisk, inte minst resursmässigt. Efterkontroller marknaden kanpå rent

fall tillverkare anlitar s.k.också maskiner i bruk. I desvåra pågöraattvara en
anmälda förutsätter EG-systemet dessa kontrollmyndigheter skall göraattorgan,
likvärdiga bedömningar produktens säkerhet, i vilket dessa bedöm-oavsettav
ningar görs.

Å andra sidan kan risken för defekta och farliga maskiner används påatt ar-
fackligabetsplatsen motverkas såväl den enskilde företagaren deattgenom som

maskinerorganisationerna ställer krav säkerheten hos de och produkterpå som
skall köpas.

5 Konsekvenser för svenskt

arbetsmiljöarbete
bestårSvenska arbetsmiljöregler5.1

arbetsmiljöregler vidSverige kunna behålla sina såväl vid EESväntas som
otvetydig jämförelser,medlemskap. Det slutsats de hittills gjortsär en av som

arbetsmiljöreglermellan EG:s och motsvarande svenska bestämmelser. Denna
uppfattning delas såväl ansvariga myndighetenden arbetsmarknadensav som
parter.

Kommissionens strategi för successivt förbättra arbetsmiljön och driva framatt
helhetssyn arbetsmiljöfrågor stöd för den uppfattningenpå Sverige kanatten ger

ambitionsnivå inom arbetsmiljösektorn.behålla sin
vägledande principen för kommissionens arbetsmiljöarbeteDen uppnåddaär att

försämras.skyddsnivåer i enskilda medlemsländer inte skall
kan givetvis finnas risk utvecklingen i Sverige skulleHär iatt stoppasen

awaktan EG-staterna skall komma till nivå.på vår Huruvida dettaatt upp
inträffar nationella viljan.helt beroende politiska beslut och den Ingentingär av
i EG:s i Maastrichtfördraget,regelverk eller de signaler, hindrarsom ges
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Sverige från fortsätta offensivt arbetsmiljöarbete.att ett
Det analysarbete bedrivits bl.a. Arbetarskyddsstyrelsen visar arbets-som attav

miljökraven i EG-direktiven i ligger nivåpå nuvarandestort sett samma som
svenska regler. Vad gäller de svenska kraven förbudpå och begränsning av
farliga kemikalier, bland asbest, kan underäven EES-avtalet tillämpaannat
nationella regler. EG och EFTA-länderna har kommit överens underatt,om
de fram tillnärmaste åren 1995,år samarbeta för minska skillnaderna mellanatt
olika kemikalieregleringar inom EES.

Kommissionen har nyligen skärpt sina asbestregler i utifrån svensken syn-
punkt riktning. deI pågående medlemskapsförhandlingarna har kom-gynnsam
missionen gått med på Sverige även eventuell medlem får behållaatt som- -
sina nationella regler vad gäller vissa farliga däriblandämnen, asbest. På om-
rådet hälsa och säkerhet har därmed EG gjort eftergift för de svenskastoren
kraven.

EG:s arbetsplatsdirektiv har i allt väsentligt likheter med svensk arbets-stora
miljölagstiftning och de kompletterande föreskrifter utfärdas Arbetar-som av
skyddsstyrelsen. dePå allra flesta områden har Sverige dock hårdare regler.
Vissa ändringar i svenska regler krävs för skall leva till det lägstaatt upp
skydd, i minimidirektiven. Sverige kan således ha strängare regler,om anges

får inte tillåta lägre krav vad direktiven föreskriver.än EG lägger sig hellermen
inte i huruvida enskilt medlemsland eller berört EFTA-land harett nationell
arbetsmiljöreglering, avancerad dessär än minimilagstiftning.som mer egen

5.2 Regelanpassning

Med anledning EES-avtalet har några ändringar införtssmärre i arbetsmiljö-av
lagen. Den egentliga regelanpassningen sker Arbetarskyddsstyrelsensgenom
föreskriftsverksamhet.

Regeringen uppdrog i april 1991 Arbetarskyddsstyrelsen förberedaatt en
harmonisering svenska arbetsmiljöregler till EG:s direktiv. Styrelsen harav
gjort omfattande genomgång direktiven och mycket metodiskt jämfört demen av
med motsvarande svenska regler. harUppdraget genomförts i synnerligen högt

och har slutförts under hösten 1993. Av styrelsens drygt 200 författningartempo
har 60-tal ändrats, 50-tal upphävts och 80-tal kvarstår oförändrade.att ett ett ett
Cza 10 författningar tillkommer. De reglerna skall vid EES-gällanya nya
avtalets ikraftträdande.

De ändringar gjorts relativt marginell karaktär.är produktornrådetPåsom av
innebär det de paragrafer, ställer krav på produkter bort, eftersomatt tassom
dessa krav täcks EG:s produktregler. I vissa fall måste regler ut,av nya ges

i princip helt grundar sig gällande EG-direktiv. Det gäller exempelvissom
maskiner och tryckkärl.

På några områden har Arbetarskyddsstyrelsen tvingats striktare krav iställa
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med buller krav påi sambandåtgärderregler. gäller bl.a.svenska Det samt
fallsvetsningsarbete. I någravissviss släckutrustning vidochstädning typ av

EG-direktivenAnpassningen tillsvensk lagstiftning.saknats ihar regler om
90394EEGcancerfrarnkallande90767EEG och ämnenbiologiska ämnen

ställde krav påsvenska regler,införanödvändigtgjorde det attatt somnya
sådanaförarbetstagare,föra registerskallarbetsgivaren över exponeratssom

amnen.
i svenskamotvarighetbildskärmsarbete saknari direktivetkravenNågra omav

tangentbord ochbildskärm,kraven påföreskrifter. gäller bl.a.Det programvara.
svenskaföreskrivs ifrån vadvarningsskyltning avviker ävenDirektivet somom

Åtskilliga EG:sbytasvarningsskyltar med måstebestämmelser. motuttext
intekan såledesSvensktextade skyltarskyltning med symboler.föreskrivna

föranle-kvinnorgravidaDirektivetmarknaden.europeiskaanvändas denpå om
arbetsmiljölagstiftningen.iändringarder dock inga

svenskaomvälvande förändringaringaEES-avtaletmedförMateriellt sett av
för-kraftigtSverigekommissionen hartillförhållandearbetsmiljöregler. I ett
hararbetsförhållanden. Detgodaregelvägen skapagällerdetsprång när att

svensk arbets-inverkanpositiv påregelverk kan hauteslutit EG:sdock inte att
intygatillverkarnatvingarEG-märket,införandetmiljö. gällerDet attsomav

tidigareintyg harställda säkerhetskrav. Denuppfyllerprodukten typenatt av
marknaden.inte svenskafunnits på den

Arbetarskydds-svenska.denkommit längreEG-regleringen änfall harI något
i påkemikaliehantering byggerstorskaligstyrelsens kungörelse stort settom

Seveso-direktivet.storolyckor det s.k.risker förEG-direktivet 82501 om
fortlöpande. Inomutarbetasarbetsmiljöreglerdynamiskt.EES-avtalet Nyaär

EFTA-ländernainitiativrätt.EFTA-ländernakommissionenEES har såväl som
EG:stidigt stadium iinvolverasmöjlighetskall enligt EES-avtalet ha ettatt

från EFTA-ländernafram skalldirektiv skallbeslutsprocess. Då expertertasnya
från EU-länderna.anlitarkommissionenkonsulteras på sätt expertersomsamma

förberedande faseniinflytande dendärmedtillförsäkrasEFTA-länderna ett av
formellamedverka i deinte kanEFTA-sidan däremotmedanEG:s regelverk,

besluten.
EES-tillförasför EES-samarbetet,relevantadereglerNya måste, om anses

ÄrEES-kommittén.i Gemensammasker efter beslutavtalet. Detta parterna
införliva deför EFTA-ländernaskyldighetsådant besluteniga innebär attett en

docklagstiftning. EES-avtaletländersEG-rättsakterna i sina gerresp.nya
lägga inmening elleravvikandeEFTA-länderna anmälaförmöjlighet ettatt

ministerråd.EG:sredan beslutatslagstiftning,förslag tillveto mot avsomny
inte kanövergångsperiod ändåvissEES-kommittén efterOm Gemensamma en

vissaavtalet under omstän-direktiv, kan delförslag till nyttett en avenas om
EFTA-länder.drabbar allasådan åtgärdtillfälligt upphävas. Endigheter
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EES-avtal alt.inflytande vid5.3 Svenskt ettett

EU-medlemskap

arbets-svenska regleringendenförändring har således skettpåtagligEn avav
de ökande in-europeiska regelsystemet,anpassning till detmiljön. Kraven

provningvadprivaträttsligaStandardisering ochslagen avserarrangemangav
vivi vill det eller inte, kanidag till sigbidrar redan detta. Vareoch kontroll

arbetsmiljöfrågorna.EG:s hanterainte opåverkadestå sätt attav
mening begränsats.således i visshandlingsfrihet harVår

vi stårske,internationellt regelsystem måsteanpassning tillEn oavsettett om
europeiskamedverkan i detArbetarskyddsstyrelsensutanför eller inte.EU

deltog styrelsenfem sedanstandardiseringsarbetet illustrerar detta. För år ytterst
drama-deltagandet ökatEuropastandardiseringen. Sedan dess harsporadiskt i

tiskt.
intestandardiseringsarbetettakten iAv allt döma kommer mattasattatt av.

Hittills endasttill 500 standarder.upphov ärMaskindirektivet förväntas ettge
kontinuerligt. Livslängdenomarbetasdessutomtiotal färdiga. Standarder måste

Standardise-varefter revidering krävs.sju-åttaför standard ligger på år,en
från Arbetar-insatsersåledes i framtiden krävaringsarbetet kommer storaatt

sida.skyddsstyrelsens
europeiskautvecklingen detmöjligheter påverkavi egentligenHar några att av

EU-medlemskapsig EES-avtal ellerarbetsmiljöarbetet utan vare
standardiserings-europeiskainflytande i detvisstVi kan fortfarande utöva ett

har hittillsde fackliga organisationernaArbetarskyddsstyrelsen ocharbetet.
svenskt förslag hararbetsmiljöintressen. Eftersvenskaframgångsrikt fört fram

maski-konstruktionkroppsstorlek vidarbetstagaresexempelvis beaktat avman
verktyg.vid ergonomiska utformningenoch den avner

standardiserings-imedverkanförlita påräcker detta Skall vi baraMen oss
vi via standar-resurskrävande. Frågandet bli mycket ärarbetet kommer att om

EG redan bestämt.de områdenfår nöja med reglerader enbart att somoss
regleringsfasen i framtidadettill självaSveriges inflytande blir begränsat euro-

arbetsmiljöarbetet.peiska
standarder komplement,viktigt komma ihåg utgörDet dessutomär attatt om

innehåller denDirektivenarbetsmiljödirektiven.viktiga sådana, tillmycketän
ellerfastställs.kravnivån Ett störreregleringen och det därgrundläggande är

ingensåledesstandardiseringsorganeni de europeiska ärmindre inflytande
tillgodosedda.blirarbetsmiljöintressengaranti för centrala svenskaatt

Näringsliveti framtiden.kollideraolika intressen kommakanDessutom att
sidansyften videftersom dessstandardiseringsverksamheten,deltar i ett av -

konkurrenskraftig standardarbetsmiljön få fram såförbättra är attatt somav -
huvudsak-organisationernafackliga ärför myndigheten och demöjligt. Målet

svensktframtida enhetligtarbetsmiljöintresset. Kravet påligen tillgodose ettatt
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agerande inom EG förutsätter enad front i standardiseringsverksarnheten.en
Risken arbetsmiljöaspekternaär kan tillbaka på bekostnadträngasattannars av
näringslivets intressen. effektivEn utdelning arbetsmiljöområdet i standardi-
seringsorganen förutsätter medverkan lika villkor förpå alla berörda parter.

Utan EES-avtal och EU-medlemskap saknar Sverige i egentlig mening möjlig-
het påverka och utveckla det europeiska arbetsmiljöarbetet. skulleDetatt
medföra vi inte skulle få möjlighet redan i initialskedet med och föreslåatt vara

arbetsmiljösatsningar eller förslag till inriktningen forskningspro-nya ge av nya
jekt eller delta i beslut vilka områden skall regleras. Utan denna möjlig-om som
het kan vi ändå tvingas EG:s regler och arbeta på de villkor EGacceptera
ställer.

Den skillnaden mellan EES-avtal och EU-medlemskap vidärstora ett ett att
EES-avtal endast mycket begränsade möjligheter till påverkan. Vidett ettges

EES-avtal får Sverige ingen delta vid besluträtt exempelvis framtidaatt om en
arbetsmiljöpolicy, inriktningen direktiv och projekt. EES-avtalet medgerav nya
visserligen EFTA-ländernas kan delta på villkor EG-att experter samma som

i de informella diskussioner föregår de formella överläggningar-experterna som
i expertkommitté art.99. Däremot kan EFTA-länderna enligt kommis-na en -

sionens tolkning inte medverka, då det dags fatta beslut art. 100.är att-
För närvarande dock diskussionerpågår med kommissionen frånattom

EFTA-sidan medverka lika villkorpå i den rådgivande kommittén för arbetsmi-
ljöfrågor. Det dock för närvarande oklart dennaär möjlighet gäller inomom
EES-avtalets ram.

klartextI innebär detta EFTA-länderna kommer helt beroendeatt att vara av
EG-kommissionens välvilja och godtycke, länge inteså harparterna samma
förhandlingsposition och beslutanderätt. Sverige kan i sådant läge siktpåett
tvingas till anpassning möjlighet till reellt inflytande.utan

5.4 Framtida former för inflytandesvenskt

Kommissionen har vid olika tillfällen visat intresse för svenskt arbets-ett stort
miljökunnande och inte minst för den svenska samverkansmodellen på arbets-
miljöområdet. -

Sedan 1984 EGår har och Sverige inomsamarbetsavtal arbetsmiljösektorn.ett
Företrädare för DG V och svenska arbetsmiljömyndigheter träffas regelbundet
för utväxla information pågående föreskriftsarbete, forskning ochatt ut-om
veckling, etc.

Utgångsläget således EG:s intresse för frågor, Sverigeär där vi iväxergott.
byggt unika kunskaper, exempelvis arbetsorganisation,stress,upp som ergono-
mi, allergiska sjukdomar och, inte minst, kvinnors arbetsmiljö. Detta hänger
bl.a. tjänstesektornsmed expansion och den ökande kvinnliga förvärvs-samman
frekvensen i EU-länderna.
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Efterfrågan de svenska erfarenheterna kan i de sammanhangen innebära en
arbetsmiljö- arbets-komparativ fördel. gäller svensk ochDetsamma ävenstor

skriva reglerlivsforskning, redan har rykte utomlands. Vårt sätt attgottsom
sannolikt bidra till kommissio-och erfarenheter från yrkesinspektionen kanvåra

övervaka medlemsländerna lever till direktiven.arbete med att attnens upp
MaastrichtfördragetsKommissionens framtida planer och den uttalade viljan i

därförsociala samarbetet ytterligaresociala protokoll utveckla detatt ger
anledning ifrån Sverige inom för EES och medlemskaputgåatt att ramen

ambitioner i fråga arbetsmiljön. EG-sam-kommer kunna fullfölja sina Iatt om
pådrivande. Lärdomar kanmanhang har vi således goda förutsättningar att agera

påverkaoffensiva danska strategin, dvs. aktivt och konstruktivtdras den attav
stadium möjligt. danska arbetarskydds-direktivarbetet tidigt Denpå såett som

heltidsanställd lobbyist i Bryssel med uppgiftstyrelsen har exempelvis atten
i EG-maskineriet.informera och föra in danska synpunkterom

otraditionella arbetsmetoder kanBehovet såväl Europakompetens somav
statsförvaltningen och EG SOUsåledes komma öka. Betänkandetatt

driva EG-innehåller rad förslag på hur samlat bör1993:80 statenen mer
möjligheten beroende myndig-svenska påverka ocksåfrågorna. Den är attatt av

sig till EG:s reglera arbets-arbetsmarknadensheten och sättparter atanpassar
samordning myndigheter,effektivare mellan berördamiljöfrågorna. En t.ex.

Kemikalieinspektionen, kan exempel.Arbetarskyddsstyrelsen och Enettvara
europeiska standardiseringsorganeni defacklig ärökad närvaro ett annat.
säkerligen Kunskap vad EG:s arbets-kommer uppstå.svårigheterNya att om

fordras Allainnebär företag och andra arbetsplatser.egentligenmiljöregler
också allmän-standarder måste begripliga förEG-regler och göras störreennya

det enskilde arbetstagaren och småföretagarenskall skyddsombudet,het. Hur
skrivnai alla snårigt bestämmelser alla standardersig in Kommerkunna sätta

sannolikttillgängliga svenska nationella problem och gårfinnas på Detta äratt
ligger utmaningen det lokala planet. Underlösa. Kanske också den påstörstaatt

bli beroendealla omständigheter kan utvecklingen arbetsmiljöområdet av,
driver arbetsmiljöfrågorna dels hur vi deltar i ochdels hur vi nationellt, på-

verkar EG:s framtida arbetsmiljöarbete.
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inomEG-konsekvenser
arbetsrätten

LiljaCathrine Hansson

modellensvenskaDen

organisationerstarkakännetecknasarbetsmarknadensvenskaDen somav
arbetsgivar-såvälarbetsmarknadendelmycketorganiserar somstor aven

därför sedanarbetsrättslagstiftningen byggersvenskaarbetstagarsidan. Den
i förstaorganisationernafackligadedettankentid tillbaka på ärlång att som
tillsyftarLagstiftningenintressen.arbetstagarnas atttillvarataharhand att

svenska model-kallas denbrukardetta. Detförutsättningar förskapa goda som
arbets-påställningstarkadenframför alltkännetecknas parternalen somav

och allmän-lönerträffa avtalfrihetprincipiellaoch derasharmarknaden att om
anställningsvillkor.na

för detdenlagstiftningenarbetsrättsliga ärden mestagrunddrag för attEtt
organisationer-avtalsreglering mellanochsamverkanformnågonförutsätter av

arbetsrättsliga lagarvanligtmycketdärförarbetsmarknaden. Detpå är attna
särskilda be-dålagenIarbetsmarknadensdispositiva för tasgörs parter.

meddemlagreglerna och ersättadelvis frångåhelt ellerstämmelser rätt attom
förhållandenskildatill deHärigenom reglernakollektivavtal. kan somanpassas

arbetsmarknaden.råder på
iåterfinnsanställningsvillkorandraochlönMinimibestämmelser avseende

branscheri olikaförekommerregleringarOlikai kollektivavtal.princip endast
förutsättningar.ochberoende skilda traditionerpå

arbetsmarknaden. GentemotdeldominerandeKollektivavtal helttäcker aven en
kollektiv-skyldig tillämpaarbetsgivarenfackliga attden organisationen anses

Även den delpåarbetstagare.oorganiseradeavtalets bestämmelser på aväven
förkollektivavtalenutgörsaknasarbetsmarknaden kollektivavtaldär normen
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vad skall gälla mellan arbetsgivaren och den anställde. täcker dePå så sättsom
svenska kollektivavtalen i praktiken helaså arbetsmarknaden.gott som

EG och arbetsrätten

länder inom EG har haft utveckling i Sverige detI många än närman en annan
gäller regleringen arbetslivet. dessa länder den fackliga organisations-I ärav
graden normalt lägre i Sverige och kollektivavtalen ifrånlångtavsevärt än är
heltäckande. använder sig istället minimilagstiftning lön ochDär man av om

anställningsvillkorandra säkra reglerna blir tillämpligasätt överett att attsom
hela arbetsmarknaden.

arbetsrättsliga reglering antagits EG-nivå inte särskilt omfattan-Den ärsom
de. Till början inriktades den fri rörlighet för arbetskraften.på uppnå Detatten

arbetskraft-främst fråga likabehandling med den inhemskauppnåattvar en om
i löner, ledigheter andravid arbete andra EG-länder. gällde både ochDettaen

anställningsvillkor liksom socialförsäkring, arbetslöshetsskydd, pensionsrättig-
och andra intjänade förmåner.heter

Sociala Stadgan

samband med projektet fullborda den inre marknaden startadeI att att upp-
märksammades behovet utveckla den sociala dimensionen till den ekono-attav
miska integrationen. Med Stadgan för Arbetstagarnas Grundläggande Sociala
Rättigheter the Social Charter från 1989 uppmärksammades arbetstagar-år

rättigheter sådana. samband därmed presenterade kommissionenI ettnas som
socialt handlingsprogram för genomförandet sociala Handlings-den stadgan.av

avsnitt.femtiotal punkter för åtgärder inom flera olikaprogrammet upptar ett
Kommissionen har lagt förslag de flesta punkterna och beslut har fattatspå om
majoriteten förslagen. Inom arbetsrättens område har det dock varit svårt attav
nå resultat. T.ex. har det varit beslut förslagen till direktivsvårt nåatt om om
koncernfackligt arbete, deltids-ocheller tillfälliga kalladearbeten och det så
entreprenaddirektivet.

Sociala protokollet

områdetFrågan utvidgning det socialagemenskapskompetensen påom en av
Stor-blev de Maastrichtavtalet. På grundsvåraste införstötestenarna aven av

britanniens i Romfördraget ingamotstånd undergick de bestämmelsernasociala
mellanstatligsakförändringar. övriga elva ingick dockDe medlemsländerna en

överenskommelse vari de förbinder insatser inom arbets-ytterligaresig vidtaatt
marknads- och det sociala Storbritannienområdet. protokoll medgersärskiltI ett
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arbeteti detmedlemsländerna får vidaregåde övriga elvaatt gemensamma
och sociala frågor.arbetsmarknads-rörande

Överenskommelsen sociala protokolletfogades till detmellan de elva som en
Överenskommelsen betecknasbrukarsärskilda protokolletoch detbilaga. som

protokollet.socialadet
iarbetsmarknadensförstärkt roll förinnebärSociala protokollet parteren

ocharbetsmarknads-inom EGgenomförandet åtgärder påochutarbetandet av
stadgani socialafastslagits denenligt de riktlinjersociala områdetdet somsom

medlemsländer.elvaantogs av samma

svensk arbetsrättEG-direktiv och

EG-direktivAntagna

direkt arbets-rubricerasfem direktiv brukarhittills antagitEG har somsom
rättsliga.

fem EG-första deEES-avtalet deinnebär redanSveriges delFör att tre av
beslut i riks-Enligträttsordningen.införlivas i den svenskadirektiven skall

gällandeEES-propositionen, uppfyllerden kalladei anledning sådagen, av
lagstiftningsåtgärdersärskildadirektiv någrasvensk lagstiftning dessa utan

direktiv199293:18rskr. Debet. l99293:EU1,Prop. 199192:l70, som
i uppföljningenbehandlasjuli 1991 kommerantagits EG efter den 31 att avav

EES-avtalet.
deregler1975 och innehåller75129EEG, fråndirektivet,Det första är om

vidarbetsgivarenöverläggning medinformation ochanställdas tillrätt upp-
reglerkollektiva uppsägningararbetsbristgrundsägning på samt omav --

iarbetsmarknadsmyndigheterförhållande tillskyldigheter iarbetsgivarens en
arbetsbristsituation.

1976:580dels lageni direktivetreglerar innehållet ärlagarDe svenska som
vissa1974:l3lagenarbetslivet MBL, delsmedbestämmande i an-omom

skyldighetarbetsgivaresfrämjandelagen.åtgärder Enställningsfrämjande att
i 11-14 §§arbetsbrist reglerasuppsägning grundföre beslut påförhandla avom

under-varsla ellerarbetsgivare skallfrämj andelagen framgårEnligtMBL. att en
genomförs. Vissadriftsinskränkningeni det län därlänsarbetsnämndenrätta
arbetsbrist finns iuppsägning grundvidturordningbestämmelser avom

LAS.anställningsskydd1982:80lagen om
ochöverlåtaresregler77187EEG, innehållerdirektivet,andraDet om en

rättig-det gälleranställdaförhållande till de närskyldigheter iförvärvaresen
Direktivetföretagsöverlåtelse.förhandlingar vidinformation ochheter, en

grundskyldigheter pårättigheter ochöverlåtarensföreskriver bl.a. ettatt av
efter överlå-förvärvarenochtill förvärvarenanställningsavtal skall övergå att

kollektivavtal på sätti löpandebunden villkorentelsen skall samma somvar av
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överlátaren. Direktivet föreskriver vidare överlåtelse inte i sig skälutgöratt en
för uppsägning. Direktivets bestämmelser hindrar dock inte uppsägning skeratt

ekonomiska, tekniska eller organisatoriska skäl.av
Innehållet i direktivet iregleras Sverige dels i delsMBL, i LAS och dels i

semesterlagen 1977:480. Reglerna den primära förhandlingsskyldighetenom
och den därtill knutna informationsskyldigheten enligt det möjligt förMBL gör
de fackliga organisationerna hålla bevakning anställningsförhållandenaöveratt
och träffade kollektivavtal i samband med tilltänkta företagsöverlåtelser. I MBL
finns dessutom regel med direkt inriktning på företagsöverlåtelses in-en en
verkan på kollektivavtal.ett

I LAS regleras bl.a. arbetstagares företrädesrätt till återanställning gälleratt en
efter företagsöverlåtelse den arbetsgivaren.moten nye

Efter riksdagens beslut har det uppstått debatt huruvida svensk lagstiftningen
uppfyller direktivet i fråga. Frågan har behandlats 1992 år arbetsrättskommit-av

i delbetänkandet Ny anställningsskyddslag SOU 1993:32 317-327 ochs.
943-948. Majoriteten i kommittén fann gällande svensk tillfredsstäl-rätt äratt
lande. föreslogDe därför särskildnågon lagstiftning inte skulle införas.att
Majoriteten hänvisade till den iäven betänkande kommeratt ett att tasenare upp
frågor har medgöra anställningsskyddet och medinflytande inom kon-attsom

och vid bolagisering. Majoriteten anförde deras ställningstagandeattcerner
skall bakgrund dels de uttalanden bl.a. EES-utskottetmotses samtav som
Europa- och utrikeshandelsministern gjort möjligheten använda kollektiv-attom
avtal svensk modell för införliva EG-regler de stundande EG-med-attav samt
lemskapsförhandlingarna, dels det förhållandet svensk lagstiftning praxisochatt
sedd helhet, allmänt torde förmånligare vad tillämpasänsettsom en vara som
i många EG-länder och dels möjligheten för svenska domstolar s.k.göraatt en

ÅkeEG-konform tolkning. Kommitténs ordförande regeringsrädet Bouvin och
i kommittén professorn SigemanTore delade dock inte majoritetensexperten

uppfattning ansåg det bör införas iregel LAS rättigheter ochutan att atten om
skyldigheter enligt de anställningsavtal gäller vid tidpunkten för överlå-som en
telse skall gå denöver på arbetsgivaren.nye

Det tredje direktivet, 80987EEG, innehåller regler till förskydd arbetstaga-
lönekrav arbetsgivarennär obestånd.påärres

SverigeI regleras innehållet i direktivet lönegarantilagen 1992:497. Löne-av
garantireglerna innebär statlig garanti för arbetstagare har löne-atten en som
eller pensionsfordran insolvent arbetsgivare, under vissa förutsättningar,mot en
får betalt för sin fordran vid arbetsgivarens konkurs.

fjärdeDet direktivet, 91533EEG, i oktober 1991är och arbets-rörantaget
givarens skyldighet skriftligen informera arbetstagarna anställnings-att om
villkoren i deras anställningsavtal eller anställningforhållande.

Regeringen har i proposition 199394:67 ändringar i lagen anställnings-om om
skydd och i lagen medbestämmande i arbetslivet föreslagit anställnings-attom
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Idirektivet.anledningmedbestämmelsetillförasskallskyddslagen aven ny
arbets-efter detmånadarbetsgivaren, attreglerasbestämmelsen senast enatt en

information.specificeradvissarbetstagarenskallarbeta,börjathartagare ge
förutsättningunderkollektivavtalfrångåsföreslås kunnaBestämmelsen genom

arbetsta-förtillämpasskallreglerförmånligamindreinte innebäravtalet attatt
1kraft deniträdaföreslåsBestämmelsendirektivet.följerän avsomgarna

januari 1994.
tidigaretill dettilläggsdirektiv9256EEG, ärdirektivet,femte ettDet

deltillförtsharDirektivetuppsägningar.kollektivadirektivetnämnda enom
överläggningsskyldig-ochinformations-huvudsakirörandedetaljföreskrifter

reglernabestämmelsetillagts attdirektivetharheten. Därutöver angersomen
besluttillämpligadirektivetenligt är oavsettskyldigheterarbetsgivarens omom

harföretageller någotarbetsgivarenfattasuppsägningarna somrör avavsom
i kon-moderbolagetarbetsgivaren t.ex.inflytande överbestämmande enett

sinförsvarainte kanarbetsgivarenuttryckligenDirektivetcern. säger att
företagethänvisa tillskyldigheterdirektivets attfölja attunderlåtenhet att genom

nödvändigadenarbetsgivarengivitinflytandet intebestämmandedetmed
informationen.

iingårochsvensk rättomfattasarbetsgivare enSåvitt somavsomenavser
arbetsbrist,grunduppsägningar påföreståendeinförinte,kan dennekoncern av

viduttaladesSålundaenligt MBL.förhandlaskyldighetersinaundandra sig att
sinåsidosättainte kandotterföretagförledningeninförande ettlagens att t.ex

for-defattarvisserligendenhänvisning tillunderförhandlingsskyldighet att
prop.koncernledningenhosliggerverkliga maktendenbeslutenmella attmen

353.197576: 105 s.
frågor.arbetsrättsligajämställdhetsområdetdirektiven påtvåDärutöver rör av

direktivet,och75117EEG,likalönedirektivet,kalladedet sågällerDet
yrkesutbildninganställning ochgällerlikabehandling detnär76207EEG, om

m.m.
9285EEG,direktiv,antagit1992oktoberidessutom ettMinisterrådet har

arbetslivet. Förutomikvinnorammandeochnyförlöstagravida, ar-angående
regler rättochanställningsskyddsreglerdirektivetinnehållerbetsmiljöregler om

ledighet.till

direktivtillFörslag

arbets-direktivtillförslagantaldärutöver1990-1992 harperiodenUnder ett
kommissionen.områderättens presenterats av

arbetsta-för degällaskallarbetsvillkorvilkareglerförslagEtt somomavser
det såfinns,arbetsgivarenland däri änutför arbetetillfälligt annatsomgare

sinförarbetstagareinnebärFörslagetentreprenaddirektivet. att somkallade en
arbetsvill-skall hainte sämrelandiutför arbeteräkning annatarbetsgivares ett
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kor de arbetstagareän utför liknande uppgifter i det landet. Värdlandetssom
arbetsvillkor föreslås gälla såvitt bl.a. arbetstid, minsta betaldaavser semester,

Ärminimilön, arbetsmiljö och jämställdhet. arbetstagarens stationeringsperiod
kortare föreslåsän månad bestämmelserna Värdlandetsatt lön och betalden om

inte skall gälla. Värdlandets arbetsvillkorsemester kan fastställda i lag ellervara
i kollektivavtal.

Det föreligger förslagäven till direktiv angående inrättandeett europeiskaav
koncernnämnder Works Councils i företag storlekviss och harav som- -
verksamhet i minst EG-länder.två Syftet med förslaget är koncernnämndernaatt
skall öka möjligheterna för arbetstagarinflytande i multinationella företag.
Förslaget innehåller dock inga bestämmelser medinflytande enbartutanom
regler överläggningarsamråd och information.om

Därutöver föreligger förslagtvå till direktiv deltidsanställda ochsom avser
visstidsanställda uthyrd arbetskraft s.k. atypiskasamt anställningar. Förslagen-
innebär dessa skall ha sociala förmåneratt och sociala skydd fastsamma som
anställda. flera EG-länderI har deltidsanställda och tillfälligt anställda till-
skillnad från i Sverige sämre anställningsvillkor heltids-än och tillsvidare--
anställda.

Utvecklingen inom EG

För närvarande pågår intressant diskussion inom EG kollektivavtalensen om
ställning. Utvecklingen tyder pá igår riktning ökadatt flexibilitetmotman en

det gällernär möjligheten införliva EG-direktivt.ex. kollektivavtal.att genom

Nuvarande EG-rätt

I fånågra EG-direktiv och direktivförslag eller framlagda på tidantagna senare
finns uttryckliga klausuler direktiven får införlivas i nationellatt rättom genom
kollektivavtal. Att kollektivavtal kan utgöra medel genomföra EG-direktivett att
framgår dock redan tidigare utslag i EG-domstolen.av

Ytterst detär medlemsstaterna för genomförandet direktiv.som ansvarar ettav
Om direktiv skall införlivas i denett nationella rätten kollektivavtalettgenom
skall avtalet heltäckande, erga omnes. Det har varit EG-domstolensvara
praxis hittills. Domstolen ställer krav kollektivavtal nationellpåsamma som
lagstiftning detnär gäller tillämpa EG-direktiven i medlemsländerna.att Enligt
denna hittillsvarande praxis har därför direktiv sarmolikt inte kunnat överföras
till nationell enbarträtt med kollektivavtal svensk kompletterandetyp utanav
lagstiftning.
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Framtidsperspektiv

sociala protokollet arbetsmarknadensGenom Maastrichtfördraget och det ges
EG.kollektivavtalen starkare ställning inomförstärkt roll ochparter en en

för EG och utvidgat område förSociala protokollet innebär ökad kompetens
majoritetsbeslut.

och medlemsstaterna haEnligt det sociala protokollet skall gemenskapen som
arbetsförhållan-målsättning främja sysselsättning, förbättrade levnads- ochatt

fullgott socialt skydd, dialogen mellan arbetsmarknadensden, parter samtett
varaktigt högutvecklingen mänskliga medel uppnåett attav resurser som

sysselsättning och bekämpa utslagning.
syftena skall minimidirektivFör uppnåatt antas.

utbyggt för och dialog med arbets-Därutöver etableras ett system engagemang
Protokollet uttryckligen medlemsstat skallmarknadens attparter. anger en

arbetsmarknadens deras begäran,kunna överlåta påparter, attgemensamma
kommissionen skall ha tillavtal införliva direktiv. Vidare även attgenom anges

gemenskapsnivåuppgift främja samråd mellan arbetsmarknadens påparteratt
fattas Europanivå.avtal mellan skall kunna påsamt att parterna

regleraprotokollet framgår också uttryckligen gemenskapen inte skallAv att
frågor föreningsrätt, strejkrätt och till lockout.löner, rättom

sigPadraig Flynn har dessutom uttalatansvarige kommissionsledamotenDen
isvenska modellen. Padraig Flynn hardet sociala protokollet och den ettom

Börje Hörnlundfrån arbetsmarknadsministerbrev brevett ettsom svar
understryker han det sociala protokolletframhållit punkter. det förstaFörtre att

uttryckligen inte tillämpligt frågor lön, föreningsrätt ochpå rättenär attom
sociala protokollet liknarvidta stridsåtgärder. andra pekar han detFör det på att

kollektivavtalsåtillvida det för möjlighetendet svenska öppnaratt attsystemet
lagstiftning. det tredje anför hanEuropanivå kan träda in i stället för Förpå att

införlivandemöjlighetkollektivavtaldet sociala protokollet just anvisar som en
hänvisarindivider inte följer förpliktelsernadirektiv. de fall företag ellerIav

tvister tilläggerför lösa sådanahan till de metoder Sverige har attatt samtsom
Sarnmanfatt-nationell lagstiftningsistabara behöver övervägas.utvägsom en

ändradprotokollet inte kräverningsvis uttalar han sociala på något sättdetatt
arbetsmarknadsfrågor.Sverigepraxis i såvitt avser

kollektivavtalen harförståsPadraig Flynns borde kunna såuttalanden näratt
i Sverigetäckningsgrad alltsåhög, inte hundraprocentig, såsomän t.ex.en om -

ovillkorligt krav kom-Danmark inte upprätthålla påoch kommer EG att ett-
pletterande lagstiftning.

Entreprenaddirektivet

betydelse itidigare entreprenaddirektivet ocksåDet nämnda är samman-av
dumpning.motverka s.k. social Idirektivförslagethanget. Syftet ärmed att
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förordet till förslaget rättvisa konkurrensvillkorsägs inte kan uppnåsatt utan
åtgärder respekt för arbetstagarnas rättigheter iakttas.garanterar attsom

Framför allt frågor hartvå varit aktuella i den svenska debatten i anledning
förslaget. Dels frågan huruvida kollektivavtal svensk omfattasav typav av

direktivförlaget och dels frågan vidta stridsåtgärderrätten påverkasattom av
förslaget.

Direktivet har omarbetats och kommissionen har i juni 1993 presenterat ett
reviderat förslag. det förstaI förslaget från kommissionen förutsätt-angavs som
ning för värdlandets villkor skulle gälla för falldet villkoren fastställ-att att var
da i kollektivavtal skulle kollektivavtalen heltäckande, erga omnes. Dettavar
krav har tagits bort i det ändrade förslaget och i stället hänvisas till riksavtalnu
eller branschavtal. En utländsk i Sverige borde med denna lösningentreprenör

tillämpa svenska kollektivavtal i enlighet med direktivförslaget.tvungen attvara
Direktivförslaget innehåller ingenting direkt eller indirekt berör medlems-som

ländernas regler eller praxis i fråga fackliga stridsåtgärder. har kom-Dettaom
missionen vid flera tillfällen framhållit den besvarat frågor inär Europaparla-

Enligt uttalanden Padraig Flynn påverkar förslaget inte de nationellamentet. av
lag-eller kollektivavtalsreglerna stridsåtgärder. Direktivförslaget siktar inteom

fastställa eller hur stridsåtgärdernär får vidtas. Bestämmelsenmot att om, om
reglerna minimilön och betald inte gäller stationeringenatt ärsemesterom om

kortare månad påverkar därför inte vidtaän stridsåtgärder.rätten Detatten
skulle således inte olovligt vidta stridsåtgärder utländskatt mot entre-vara en

frånredan första dagenprenör arbete skall börja utföras det också ärsom om
lagligt inhemsk sådan enligt nationell Som villkorrätt. gäller dockgentemot en

och den inhemskeentreprenören arbetsgivaren befinner sig i likartadatt en
situation och varken reglerna fri rörlighet för tjänster eller icke-diskri-att om
mineringsprincipen i Romfördraget överträds.

Sammanfattning
I länder inommånga EG har haft utveckling i Sverige detän närman en annan
gäller regleringen arbetslivet. Den svenska modellen kännetecknas denav av
starka ställning arbetsmarknadenpå har och deras principiellaparternasom
frihet träffa avtal löner och allmänna anställningsvillkor. Inom mångaatt om
EG-länder använder minimilagstiftningsig i stället säkrasättett attman av som

alla arbetstagare skyddas.att
EG har hittills arbetsrättsligaantagit fem direktiv. Enligt riksdagens beslut i

samband med EES-propositionen uppfyller gällande svensk dessarätt tre av
direktiv särskilda lagstiftningsätgärder. Beträffande direktiven harutan ett av
regeringen föreslagit anställningsskyddslagen skall tillföras regelatt omen
skyldighet för arbetsgivaren skriftligen informera arbetstagarna villkorenatt om
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i anställningsförhállandet.
Genom EG:s sociala stadga har rättigheter uppmärksammats.arbetstagarnas

Genom det s.k. sociala protokollet till Maastrichtfordraget har elva med-av
ytterligare insatser inom socialalemsländerna överenskommit vidta detattom

omfattarområdet, vilket arbetsrätten.även
Utvecklingen inom EG i riktning förstärkt roll för arbetsmarkna-gar mot en

och ställning för kollektivavtalen. det socialadens starkare Avparter en pro-
tokollet framgår uttryckligen gemenskapen inte skall reglera frågor lön,att om
föreningsrätt och vidta stridsåtgärder. Genom protokollet etablerasrätten ettatt

för och dialog med arbetsmarknadens ochparter attsystem engagemang anges
direktiv kunnas införlivas i nationell kollektivavtal.skall rätt genom

tilluttalanden kommissionsledamoten Padraig Flynn gjort i brevDe ettsom
arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund stärker uppfattningen det påsättatt
vilket Sverige reglerar förhållandena arbetsmarknaden bl.a. kollek-genom-
tivavtal förenligt förutses i Maastrichtfördragets socialaväl med vadär som-
protokoll.
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