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statsrådet och chefen förTill
Utrikesdepartementet

under konferensEnligt Maastrichtfördraget skall EU-ländema 1996 sammankalla meden
medlemsländemas regeringar. Konferensen skall undersöka vilkaföreträdare för bestäm-

stårmål angivnai fördraget behöver ändras för de där skall kunnaelser att somsom
också sikteuppfyllas. här fördraget skall med EU skallDen översynen äga attav rum

Östeuropa.vill bli medlemmar, främst i Central-utvidgas med antal länder ochett som
årstillsatte den 1995 parlamentarisk utredning inför 1996Regeringen 9 mars en rege-

Dir. Kommittén har antagit 96-kommittén. Ord-ringskonferens 1995:15. EUnamnet
Övriga Berit Birgitriksdagsman Björn Sydow ledamöter Andnor s,förande s. ärär von

Löfstedt Helena NilssonFriggebo fp, Siv Holma Göran Lennmarker m, Berit s,v,
Sandberg-Frieskds, Marianne Samuelsson s, StenMats Odell mp, Yvonnec,

Tolgfors m.
ingår departementsrådetsekretariat Ingrid Marklund huvud-kommitténs LarénI

sekreterare redaktör Anders Bollingdocent Gullan Gidlund och press-sekreterare,
sekreterare.

sakfrågorlåta viktigare kanKommittén uppdraget dels utredningarhar göraatt somom
offentliga debatten kringvid regeringskonferensen, dels stimulera denkomma behandlasatt

åsiktsriktningarhuvudfrågor och företrädare for olikaregeringskonferensens utrymmege
sina uppfattningar.föratt argumentera

Expertrapporter
givit inom främsthuvuduppgiften har 96-kommitténInom för den första EU experterramen

forskningsinstitut i uppdrag analysera antalstatsförvaltning, universitet och närmareatt ett
frågor regeringskonferensen. viktigkan komma behandlas under Enviktiga attsom

varit bygga kompetens i Sverige kringmålsättning med expertuppdragen har att upp en
förhållandeframtidsfrågor i till övriga medlemsländer och EU:sinte minstEU:s stora -

brett utredningsfält. Uppdragen gäller i hu-Därför har det krävts ganskainstitutioner. ett
frågekomplex:följandevudsak

öppenhet,insyn och-
såvälutvidgning konsekvenser genomförande bl.a. behovenframtidaEU:s som av--

små maktrelationer,relationerna mellan och och andraanpassning, stora stater
subsidiaritetsprincipen,-

demokratiska kontrollen Europaparlamentets och de nationella parlamentens roller,den-
institutionerna och effektiviteten i beslutsfattandet,maktbalansen mellan

folkomröstningar och möjligheten fördrag,för legitimitet EU:sinstrument sägaatt upp-
rättigheter,EU-medborgarskap och mänskliga-

miljöpolitik,-
jämställdhet,-



regionalpolitik,-
utrikes- och säkerhetspolitik,gemensam-

rättsliga inrikes frågor.och-
Sammanlagt EU 96-kommittén tjugopresenterar runt expertuppsatser.

innehåller tvåFöreliggande skrift behandlar olika aspekter jämställd-rapporter, som av
heten mellan och kvinnor i EU. Den första, skriven rådmanmän är Margaretasom av
Wadstein vid Stockholms tingsrätt, berör de formella aspekterna jämställdhet ochav
situationen i institutioner.EU:s Den andra, författad filosofie doktor Maria Oskarson,av
Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet, analyserar svenska kvinnors och

Författarna själva innehålletEU. för i sinamäns rapporter.syn svarar
Följande skrifter med ocksåhar givitsexpertuppsatser ut:
SOU 1995:123, Subsidiaritetsprincipen i EU Magnus Jemeck.-
SOU 1995:131, Enklare och effektivare. Om EU:s komplexitet och maktbalanser-
Janerik Gidlund, Göran Lysén.
SOU Utvidgning1995:132, och samspel. östintegrationEU:s historiskt och ekono-ur-

Förhållandetmiskt perspektiv. småstat-stormakt: svenskt identitetsbyte Mikael af
ÅkeMalmborg, E Andersson, Sundelius.Bengt

1996:6, årSOU med Svenska statstjänstemänsEtt EU. erfarenheter arbetet i EUav-
Pålsson.Statskontoret; projektledare Thomas

SOU 1996:7, vitalt intresse. utrikes-Av EU:s och säkerhetspolitik inför regerings--
konferensen Gunilla Herolf, Lindahl.Rutger

bådeSOU 1996:15, Union för och Politiska, rättsliga och ekonomiskaöst aspekterväst.- Åkesjätte utvidgningEU:s Dellenbrant, Lindahl, KajJan Rutger Hobér, Claes Gav
Alvstam, Ninna Rösiö.

1996:16, FörankringSOU och rättigheter. Om folkomröstningar, utträdesrätt,-
medborgarskap och mänskliga rättigheter i Premfors,EU Rune Lena Stenwall, Ingrid
Larén Marklund, Ulf Bemitz, Hedvig Lokrantz Bemitz, Fredrik Bergström.

1996:42, DemokratiSOU och öppenhet. Om folkvalda parlament och offentlighet i EU-
Torbjörn Gullan Gidlund, Christoffersson,Bergman, Magnus Isberg, Ulf Nina Ersman.

Andra skrifter

småskrifter,Vid sidan kommittén serie i allmänexpertuppsatsema utav ger en som mer
form olika problemområden inför regeringskonferensen och sammanfattar semi-presenterar

hearingar kommitténnarier och skrifter gratis och distribuerasDessa ärarrangerat.som
bl.a. till landets alla bibliotek. Hittills har elva skrifter behandlarDe ämnengetts ut. som

pelare, unionens framtida utvidgning, institutionernas internaEU:s spelregler och de-tre
batten i andra EU-länder.

Stockholm i 1996mars

Ingrid MarklundLarén
Huvudsekreterare i 96-kommitténEU
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Abstract
withThe deals the situation regarding equality between and within thereport women men

institutions of the Union,European and the formal rights of according Com-towomen
munity also touches possibleLaw. changes of the Treaties in thatupon area.

On the whole, situation within the institutionswomens of the UnionEuropean not very
different from womens situation in the Swedish labour market. The of inrate topwomen
positions, however, lower than least in the Swedish public One of the expla-at sector.
nations for the low could be that the social infrastructure, such public childrate as care

suffrcientlyfacilities, developed. largeWomen have rely the effortsnot to extent toa on
institutionsmade by the themselves in that The institutions also hierar-respect. seem very

bureaucratic.chic and On the other hand, experience shows that formal rules good forare
Formal rules, dohowever, decision-making from being prepared innot preventwomen.

inforrnal networks, which few have Here, the situationto notwomen access. very
different from Sweden. and plans for improving situationPrograms the for withinwomen

exist,the institutions which good and the best ofplans Swedishconcreteare as as as
This of based facts institutionsemployers. the presented by the themselves.part report on

of Justice differs fromThe Court ECJ the other institutions, in that factsEuropean haveno
received from administration of thebeen the personnel of the regarding the situationcourts

for women.
The for long time in the forefront in the work towards better conditions forECJ a was

exceptions,and, with few developed precedences that favoured efforts towardswomen a
that end. Recently, this positive trend has changed least been temporarily stopped. Theator
decision in Kalanke last be example, although doesautumn not tocan seen as an seem

problems for Swedish legislation.thecreate any
Community expressions such "equalIn Law, treatment" and "equal opportunities"as are
with whileused and notions such "positive action" and "activetorespect women men as

equality between and men" unknown. From Swedishto promotemeasures arewomen a
timeprespective, about introduce the latter notions in the of primarilyTreaty Rome,to

amending article in119, order explicitly make such possible. Articleby 119to measures
include of recruitment,should also other employment, such promotion,aspects as manag-

distribution of work and terminationing and of employment. Paragraph 3 of article 6 of the
social policy ambiguous and sholuld be deleted amended.Agreement "Equalon or

treatment" and banning discrimination enough bring about change and de factonot tosex
equality, but rather tends "Equality between and men" couldto statuspreserve quo. women
also be introduced into the Treaties and for the Union. The idea ofas means measures
mainstreaming always taking gender into should also be reflected in theaccount- -
Treaties.

On the other hand, there of Swedish legislationbe that consistentto notseem areas are
with Community Equality Law. specifrcally, the decisions of the inMore ECJ Dekker,
Marshall andII, Røks Megner, examples of that give for further analysisare cases reasons



of Swedish provisions discrimination in recruitment of sharing ofpregnanton sex women,
suffered discriminationdamages in where than and budgetarymore person sexcases one

for introduction of provisions aiming cutting rights ofconsiderations the part-timeat
benefits, which could unpermitted indirect discriminationworkers unemploymentto mean

against women.



järn-ochEG-rätten

kvinnormellanställdhet

och män

WadsteinMargareta

Inledning
inomÄndamålet kvinnor ochmellanjämställdhet mänstuderamed denna äruppsats att

i medlems-kvinnornaformella rättighetervilkastuderainstitutionerEU:s attsamtegna
ocksåingår belysa tänk-uppdragetenligt EG-rätten. Ihari institutionerna attländerna och

fördragsmässiga förändringar.bara
år 1957 harÄnda EEGEkonomiska GemenskapenEuropeiskasedan dentillkomsten av

inne-Romfördraget RFregelverk.med i EG:sfunnitslikabehandling kvinnor och mänav
tillBakgrundenför lika arbete.kvinnor ochförartikel lika lön mänhåller 119 kravi ar-

införd idumping. Artikelnsocialrisken för s.k. ärkonkurrensskälfrämsttikeln ävenär men
ungdomsfrågoryrkesutbildning ochutbildning,Socialpolitik,den rubrikenunderRF nya

dit jämställd-lagstiftning,för socialbestämmelser. Utrymmetunderrubriken Socialaunder
idimensionen EG-socialalitet. s.k.varit Denenligt RF tidigarehetsfrågoma harräknas,

årMaastricht 1991. DetiUnionsfördragetmedframför allt i ochblivit starkare,harrätten
skalldimensionenlångt socialadenhurbland medlemsstaternaenighetråder dock ingen

sigStorbritannienfråga. framför alltgemenskapsrättslig Det är motsattdrivas somensom
motståndgemenskapsarbetet. Dettaroll ifår framskjutensociala aspekternadeatt meren

kvinnor ochmellanjämställdhet mänarbetet förockså utvecklaförsvårar möjligheterna att
inom EG-rättensvidare ram.

ochäldstaEG-arbetsrättensdockkönsdiskrimineringavskaffamed ärArbetet ettatt av
också bildatlikabehandlingsreglema harområden. Utvecklingen ut-utvecklademest av

integrering EG-rätt ochprinciper gällermånga de allmännagångspunkt för na-avsomav
varit medelvissa tidermedlemsländerna har EG-rätten"gamla"de etttionell I flerarätt. av

jämställdhetsfrågorinte allanationellt. detMenvillkor för kvinnor ärfram bättredrivaatt
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ligger område.inom EU:s Det frågoruteslutande iär nästan arbetskraftenrörsom som som
de behandlas.

EG-domstolen har utvecklat omfattande praxis det gäller likabehandlingnär kvin-en av
och särskilt i fråga lika ocksålön likabehandlingmän, områdenanor om men

förvärvsarbete och socialförsäkring. Målen likalön handlar i hög grad vilka kriterierom om
fårarbetsgivare använda sig för skillnad mellan kvinnliga och manligagöra arbet-atten av

många gångeroch principiellt utformade. såär De kan vägledande i allastagare sätt vara
frågor jämställdhet, inte bara det gäller lika lön.närom

EU-institutionemas, särskilt kommissionens, frågorarbete med kvinnors villkor utåt, iom
förhållande till medlemsstaterna, har efter hand medfört ocksåkrav institutionernaatt

förhållandeinternt, i till sina anställda, skall likakräva mycket sig självaegna av som av
medlemsstaterna, det gäller främja kvinnors villkor. finns ocksånär Det flera rättsfallatt
från EG-domstolen tvister könsdiskriminering måli mellan institutionerEUssom avser om
och deras anställda.

Sverige fick vi nationell frågorI rättslig reglering könsdiskriminering och jäm-en av om
ställdhet mellan kvinnor och först med den gamla jämställdhetslagen,män trädde isom

årkraft visade sig frågor1980. Den särskilt i hålla måttetgällde lön inte jämfört medsom
EG-rätten. gickI andra avseenden den svenska lagstiftningen längre EG-rätten.än Det
gäller särskilt reglerna skyldigheter för arbetsgivare åtgärdervidta aktiva för jäm-attom
ställdhet mellan kvinnor och En jämställdhetslag trädde ikraft den januarimän. 1 1992.ny
Redan den utarbetades föreslåvid sidan andra ändringarnär aktual-strävan, attvar om som
iserats, området.lagen till EG-rätten Innebörden förbudenatt t.ex. motanpassa av
lönediskriminering och indirekt diskriminering ansluter enligt jämställdhetslagens förarbe-

uttryckligen till vad uppfattades gälla enligt EG-rätten.ten som
Efter tidigare, någramed undantag, kontinuerligt pådrivandeha verkat och utvecklatatt
praxis sammanfallit med jämställdhetssträvandena gåtthar det tid atten som senare se

tecken omsvängning i EG-domstolens praxis eller i fall uppehåll, i denna utveck-varten
ling. Kalanke-måletDomen i under hösten 1995 kan exempel detta.ettses som

Särskilt den tidens utveckling ocksårättspraxis den betoningenstörresenaste av men av
sociala dimension fråganEU:s har aktualiserat finnsdet skäl ytterligare skärpa ochattom

fåutveckla EG:s regelverk för effektivare redskap i arbetet främjamed kvinnors roll iatt att
arbetslivet.

bör i sammanhanget erinrasDet EG-rättsaktema kvinnors och villkormänsattom om
blivit mindre frånkraftfulla jämställdhetssynpunkt vartefter de tillkommit. Medan artikel

i sig inte något från119 medger undantag principen lika lön, rättsakteröppnarom senare
jämställdhetsområdet alltfler möjligheter till undantag.

utförlig redovisningFör EG-domstolens praxis baserad avgöranden före denen mer av
28 maj hänvisas till1993 promemorian EG-domstolen jämställdhetenoch Ds 1993:77
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institutionerinomJämställdheten EU:s

institutionernavillkor inomanställdasdeAllmänt om

inom fyramellan kvinnor ochjämställdhetenframställning behandlar mänDenna ge-av
råd,unionensEuropeiska Eu-nämligen Europaparlamentet,institutionerfemmenskapens

Revisions-förstainstansrätten.domstolen ochoch EG-domstolenkommissionenropeiska
sidan.tidsskällämnasrätten av

i och i de arbets-organisation RFbefogenheter, uppgifter ochInstitutionemas anges
institution självvarjeordningar antar.som

olika insti-tjänstemän inom EU:sfunktionärer och andraanställdaför allaGemensamt
rådet. utförlig ochmycketantagits Dentjänsteförordning, ärgällertutioner re-avsomen

i kollektivavtal ochföremål för regleringbåde frågor i Sverige brukarglerar varasom
innehåller sålunda bestäm-Förordningenarbetsgivaren.ensidigtfrågor här beslutas avsom

såsomanställningsvillkorbefordringsgrunder, allmännarekrytering, befordran,melser om
disciplinåtgärder överklagande.ochpensionsvillkor,och-lönearbetstid och semester,

tillhanda-vilka institutionernabestämmelser enligtinnehållerTjänsteförordningen även
förmåner.pensionsförmåner sociala Arbets-andraochsjukförmåner, olikahåller typer av

familjebidrag,särskilda s.k.tillförutsättningarockså angivnaunder rätthar närmaretagare
Bestämmelserutbildningsbidrag.ochhushållsbidrag, barnbidragvilka innefattar om grun-

också.finnsupphörandeför anställningensder
slags kommittéerfinnas olikavarje institutiondet inomtjänsteförordningen skallEnligt
personalkommit-kommittéeranställda. Exempelför de ärnämnder med företrädareoch

uppgiftdisciplinnämnder. Deraskommittéer och äreller flera s.k.gemensamma atttén, en
tillämpningenfrågorisig olikafrämst rörintressen ochpersonalenstillvarata att yttra som

tjänste-personalfrågor. kommitté förEn översyntjänsteförordningen och i andra avav
ocksåskall finnas.förordningen

indelningförklassificeringssysteminnehåller också, i artikelTjänsteförordningen ett
svårighetsgrad ochtillmed hänsyni institutionernaalla befattningargraderingoch ar-av

befattningsgrupperlönesättningen. Femockså utgångspunkt förIndelningenbetsinnehåll. är
be-rangordningen,iligger högst utgörsoch D. A-gruppen,finns: LA, B, CA, avsom

universitetsutbildning ellerrådgivande arbete kräveradministrativt ochfattningar med som
nivåer, nivådär 1indelade i 8Befattningama i A-gruppenyrkeserfarenhet. ärmotsvarande

kantvåindelad i A-gruppen sägasnivå sin normaltiden Varjehögsta. är steg.är tur om-
och biträdandeadministratörerhandläggare,befattningar,arbetsledandefatta alla typer av

andraochlingvister, översättareBefattningama inom LA utgörsadministratörer. av
nivåerna i3-8nivåer, helti 6LA-befattningama indeladespråkexperter. är motsvararsom

befattningsgrupp A.
bi-tillämpande ochmednivåer, består befattningarindelad i 5B-gruppen, är avsom

motsvarande yrkeser-gymnasieutbildning ellerlängrekräveruppgifter,trädande ensom
med kontorsar-nivåer, ingår befattningarockså indelad i 5farenhet. I C-gruppen, ärsom
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bete, kräver gymnasieutbildning eller motsvarande yrkeserfarenhet, sekreterarar-som t.ex.
bete, maskinskrivning och stenografr. I D, indelad i nivåer,4 ingårär befattnin-grupp som

innefattar manuellt arbete och servicearbete, kräver grundskoleutbildninggar som som
eventuellt kompletterad någonmed teknisk utbildning. Också i befattningama ityp LA,av

nivåernaC ochB, D indelade i klasser. Uppflyttning tillär klass sker efternästa vissen
tjänstetid i den föregående klassen ingenoch befordran.utgör

lön betalas förDen de olika befattningsgruppemas nivåer och klasser också isom anges
tjänsteförordningen. rådetLönema fastställs beslutar ändring i förordningenav som om
efter förslag kommissionen. Lönema jämnamed mellanrumöver enligt närmareav ses
bestämmelser i förordningen. påpekaskan här någraDet uppgifter eller analysatt om av
kvinnors förhållandelön i till inte finns i det material varit tillgängligt.mäns som

flesta anställs börjarDe i den lägsta klassen på nivånden lägsta i sin befattnings-som
ganska strikt befordringssystemEtt medför de flesta flyttar till nivåerhögre efterattgrupp.

hand. För A och LA omfattar befordringsgången nivåerna A8 till A4.grupperna
Uppflyttning sker efter minst två års tjänstgöring nivå. Kriterierna för befordransamma

förtjänst, dvs. anställningstid nivåden och i den klass frånär vilken befordran skall ske,
ålder och meriter. Förfarandet beskrivs i artikel 45. Särskilda befordringskommit-närmare
téer granskar förslag till befordringar och lista föreslåsde befordrade.gör Medöveren som
utgångspunkt i denna lista beslutar så särskilt AIPN lAutorité investie duett organ, pou-
voir de nomination, vilka skall befordras.personer som

Från jämställdhetssynpunkt vidare följande bestämmelser i förordningen någraär och
förslag till ändringar aktualiserats värda redovisa.attsom

Artikel 27 i tjänsteförordningen föreskriver de anställda skall rekryteras medatt ut-
gångspunkt såi jämn geografisk fördelning möjligt. slåsI artikel samtidigten som samma
fast inte fårhänsyn till kön, eller religion vid rekryteringen. Ett skydd direktatt tas motras
könsdiskriminering alltsåfinns inget i tjänsteförordningen behovet jämnsägsmen om av en
könsfördelning.

Tjänsteförordningen viss möjlighet till deltidsarbete tilloch obetald ledighet förrättger
enskilda angelägenheter.

Några förslag till ändringar i tjänsteförordningen lades fram 1993. Det har behandlats av
de olika institutionerna och tillstyrkts bl.a. Europaparlamentet. Förslaget ligger för när-av

ivarande kommissionen. förslagenEtt införandet tillåterbestämmelseav avser av en som
vid lika meriter företräde till anställning eller befordran föratt attman ger personer som

tillhör det underrepresenterade könet. Följande förslag till bestämmelser i artikel haren ny
lagts fram kommissionen. Europaparlamentet, sig har föreslagit de ändringaryttratav som

markerats med kursiv stil. strykningarDe ändringsförslaget innebär, har markeratssom som
med fetstil.

Artikel 5 a
Tjänstemän skall enligt denna tjänsteförordning ha till likabehandling hän-rätt utan

visning, direkt eller indirekt, till politiska, filosofiska åsikter,eller religiösa kön, sexuellras,
läggning, civilstånd,hälsotillstånd handikapp, eller familjesituation påverkardetutan att,de särskilda bestämmelser gäller vid graviditet.som
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efter konsulterat tjänsteför-överenskommelse, haskall, enligtInstitutionema att
åtgärder åt-fatta beslut och aktivaordningskommittén jämställdhetskømmittén,och om

sådanaavhjälpa fak-för kvinnor ochfrämja lika möjlighetergärder mänför attatt genom
områden omfattas tjän-möjligheter deinverkar kvinnorsolikhetertiska som avsom

särskilt, aktiva åtgärdspro-lämpliga bestämmelser och,och skallsteförordningen, anta
gram.

avvecklas bero-begränsad varaktighet och kanskallSådana åtgärdsprogram vara av
uppnå målsättningenmedframgångende på att

innebär tillfälligavidta åtgärderskall institutionernaled dessaSom iett somprogram
och 45bestämmelser artiklarna 27 i tjänste-och från ipunkt 1 vissaundantag från ovan

medföljande efekt:förordningen
könenochlika lämpade för tjänstkandidater ärfinns fleradet är ettom avensomom-

företräde till den kandi-på nivån, skallpå dentjänsternapåtagligt underrepresenterat ges
underrepresenterade könet;detillhördat som

löneklassentjänsteårmed inomminimumfinns flera tjänstemändet ett som ansesavom-
löneklas-påtagligt underrepresenterat inomkönenkvalificerade ochlika ärettom avvara

underrepresenteradedettillhörföreträde till den tjänstemanskallfråga,i somgessen
könet.

gått få enighetantagits det inteinte harförslagetanledning till ärännu attEn attatt om en
sigdeomfattas. finnsockså diskriminering Det motsätterindirektskallregel att somange

fått frågan sitt bordinterådet, formellti dockbåde i kommissionen ochdetta även som
Tvåockså kom-måste bedömas.avsnitthärom i 4Kalanke-domenFöljdema merän. av

få köns-åtgärder jämnsärskilda förpositiva tillenligt uppgiftdockmissionärer attär en
personal ochfrågor Liikanensociala ochsysselsättning ochnämligen Flynnfördelning,

administration.
resolution1994i februariEuropaparlamentetanslutning härtill kan nämnas antogI att en

mål ökningföruppmanadesinstitutionerna arbetsgivare sättai vilken att av an-enuppsom
positiv särbe-nåtts år 2000, införamålen intetoppbefattningari ochkvinnordelen att, om

i detta avseende.föregå exempelkommissionen meduppmanadehandling gottattsamt
ochåldersgränser i platsannonsertillåtet ställadettjänsteförordningenEnligt är att upp
oftaålder anställning harförhögstabefattningar. Möjlighetenutlysningvid att ange enav

innebära indirektdenna kananvändningen eftersomriktatskritik haranvänts motmen
gjort förvärvs-oftare hartill dekvinnor med hänsyn än mänkönsdiskriminering attav

meriterålder hunnit skaffa sigintevårda därför vidbarn ochföravbrott att sammasamma
kritikerna.tillräckliga,intetill undantag kanmöjligheter göras ärDemän. ansersomsom

Europaparlamen-hänseende har lagts framockså i dettaförordningenFörslag ändraatt av
tet.

vidtainstitution möjlighetvarjeEuropaparlamentetförslag attEtt attannat geavserav
inrättandettjänsteförordningenibestämmelse in göråtgärderaktiva tasatt somgenom en

föreslås få iKommitténi varje institution.obligatorisktjämställdhetskommittéenav
förföljs ochlikabehandlingprincipenfölja och övervakauppgift attatt enatt ansvaraom
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åtgärdsförslagjämställdhetsplan med föreslåsKommittén också få observatörs-upprättas.
plats i flera de övriga personalkommittéema.av

EG-domstolen enligt artikel 179 RF behörig tvisterär mellan gemenskapenavgöraatt
inomoch de anställda de och de villkor fastställs igränser tjänsteförordningen ellersom

följer anställningsvillkoren. villkorenDe för EG-domstolensnärmare kompetens isom av
dessa avseenden och för domstolsprövningen bl.a. i artikel i91 tjänsteförordningen.anges

Flera tvister könsdiskriminering mellan EU-anställda och EU-institutioner har prövatsom
Några sådanaEG-domstolen. fall berörs i avsnittnärmareav

Europaparlamentet
ändåEuropaparlamentet har visst begränsat inflytande i gemenskapens lagstift-ett men

ningsarbete: viktigasteDe medbeslutandeförfarande tillsammans med rådetärtyperna
områden, såsomolika fri rörlighet för arbetskraft, och tillsamtycke alla beslut rörsom nya

medlemmars inträde i unionen. Europaparlametet budgeten. ocksåDet vissutövarantar en
demokratisk kontroll all verksamhet inom gemenskapen. Bl.a. skall parlamentetöver god-
känna kommissionärema avgåoch det kan tvinga kommissionen efter misstroendevo-att

Europaparlamentet den enda institutionerna håller offentligaär sammanträdentum. av som
debatter.och

ocksåEuropaparlamentet ombudsman befogenhet frånmed varje unionsmed-utser atten
borgare eller fysisk eller juridisk bosatt i eller med i medlemsstatsäte taannan person en

klagomål missförhållanden inom gemenskapsinstitutionemas eller gemenskapsor-emot om
verksamhet Ombudsmannen klagomålkan dock inte EG-taganens upp som avser

domstolens dömande verksamhet.
I Europaparlamentet finns 626 ledamöter. närvarande dessa kvinnorFör 173 ochär av

453 eller uttryckt i respektive28 72. Andelen kvinnor ökade i och demedmän procent tre
medlemsstaternas inträde med Fördelningen på3 procentenheter. kvinnor och männya av

framgårde olika länderna tabellen nedan.av

Kvinnor ioch Europaparlamentet 1995män

Land Kvinnor Män KvinnorTotalt Män
Antal Antal Procent Procent

Belgien 8 17 25 32 72
Danmark 7 16 44 56
Finland 10 16 63 S7
Frankrike 26 61 87 30 70
Grekland 4 21 25 16 84
Irland 4 1l 15 27 73
Italien 1l 87 76 87
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1995i EuropaparlamentetochKvinnor män

Kvinnor MänMän TotaltKvinnorLand
ProcentAntal ProcentAntal

33 6762 4Luxemburg
683221 3110Nederländerna
9225 8232Portugal

33 6743 6421Spanien
18 728716 71Storbritannien
45 5512 2201Sverige

653565 9934Tyskland
Österrike 673314 217

62626 28453173Summa

9InformationsbladEuropaparlamentet,Källa: nr

vice14presidium,och utgörsordförande,harEuropaparlamentet ett som aven man,en
s.k.ingår, konsulter, fempresidietIkvinnor och 11dessa 3 män.ordförande. Av är som

frågor, direkt berör le-ekonomiskaadministrativa ochförvilkakvestorer, somansvarar
år.påväljs 2 V2 Eu-samtliga medlemmarPresidietsSamtliga kvestorer män.damöterna. är

kvinnor ochleds 2politiska Denärvarande 9förhar dessutomropaparlamentet avgrupper.
7 män.

ordförande, och ledarna förEuropaparlamentetsbestårOrdförandekonferensen, avsom
Europaparlamentetsorganisationenansvarig förblandpolitiskade är annat avgrupperna,

plenarsammanträdena.fördagordningenocharbete gör upp
indeladeParlamentsledamötemautskottsorganisation. ärocksåharEuropaparlamentet en

område. devisst Ettinomspecialiseratochi ständiga utskott, är ett20 ett avvartsom
kan inrättaEuropaparlamentetkvinnors rättigheter. ävenFörutskottetständiga utskotten är

och undersök-specifik karaktärbehandlar problemutskotttillfälligaunderutskott, avsom
ningsutskott.

må-plenarsessioner veckahållsi Strasbourg. DärsittEuropaparlamentet har säte peren
rådet sammanträder Europapar-ochkommissionenmedunderlätta kontakternanad. För att

månad.två varjeveckori Bryssel underi allmänhetutskottlamentets
presidietGeneralsektererarenEuropaparlamentet.generalsekretare biträder utsesEn av

Sekretariatetsövriga anställda".ochsekretariat med "tjänstemänlederoch samman-ett
på sjuuppdelatsekretariatetockså presidiet. ärorganisation fastställssättning och gen-av

i Luxemburg.belägetGeneralsekretariateteraldirektorat. är
utgjorde3.089. dessaårsskiftet 1994/95 till Avuppgick vidanställdatotala antaletDet

vilkenberoendedock ojämntfördelar sigKvinnorna1.645 eller 53kvinnorna procent
utför.dearbetetyp av
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Europaparlamentets anställda företräder många nationaliteter frånoch kommer de olika
medlemsstaterna. Hur de fördelar sig framgårnärmare dock inte det tillgängliga mate-av
rialet.

Andelen kvinnor i skiktet toppnivånundernärmast i arbetsledande ställning årmen var
alltså1994 16.7 inte långt från genomsnittet för befattningsgruppprocent, A. Den närmare

fördelningen mellan kvinnor påoch olika befattningstyper framgårmän tabellen nedan.av
Kvinnorna befattningar i A utgjorde 1994 18 jämfört med år14 1990procentgrupp

och i jämfört årLA 50,5 med 48,5 1990. I B-gruppen hade kvinnornas gåttandel frånned
år63 år1990 till 60 från1994 och i D 19 till 17 underprocent procent procent procent

period. Andelen kvinnor i lågC och oförändrad nivåD mellan de årenangivnasamma
eller 70 procent.

Vid rekrytering sig kvinnorna gällande förhållandegör isämre än till andelenmännen
kvinnor söker, med undantag för rekrytering och maskinskrivningsper-översättaresom av
sonal. allmänhet minskarI andelen kvinnor vartefter rekryteringsprocessen fortsätter. I de
muntliga dock ifrånkvinnorna bättre siggör frånIän männen. Europa-rapportproven en
parlamentets jämställdhetsenhet förhållandenaavseende åren 1990-1994 konstateras deatt
s.k. objektiva förhållandevisgallrar bort fler kvinnortesten än män.

Karriärutveckling sker vanligtvis befordran och intemrekrytering. I rapportengenom
konstateras vid betygssättningen kandidater inför nomineringarna årföre 1993 hadeatt av

skillnader mellan kvinnor och fick dåMän oftare bättremän betyg kvin-stora noterats. än
Skillnaderna århade minskat 1993 och det förekom då lika ofta kvinnor fick högreattnor.

betyg fick det.mänattsom
År 1994 nominerades 1.517 anställda för befordran, vilket 48,4motsvarar procent av

samtliga anställda. de nomineradeAv utgjorde kvinnorna 54,9 någoteller fler änprocent
den totala andelen kvinnliga anställda. Av de nominerade befordrades 20,4 Av deprocent.
befordade utgjorde kvinnorna 50,5 Av totalt 833 kvinnor nominerades beford-procent. som
rades 156 eller 18,7 Motsvarande för de nominerade 684 153 ellerprocent. männen var
22,4 deAv kvinnor nominerats för befordran i A-befattningar befordrades 5procent. som
eller 17,2 32 eller 27,6 I LA motsvarandemännen. antal 18procent mot procent av var
kvinnor eller 12 respektive 29 eller 22,5 i kvinnormän B 29 eller 17,9procent procent,

respektive 22 eller 19,5 i C kvinnormän 103 eller 21,7 respektiveprocent procent, procent
44 eller 20,0 och i kvinnamän D l eller 5,6 respektive 26 ellerprocent 24,5mänprocent
procent.

Kvinnliga och manliga arbetstagare i Europaparlamentet 1994

Befattnings Kvinnor % Män % Totalt
ochgrupp

nivå
A0 0 0 1 100 l
A l l 0 9 90 l 0



Kvinnliga manligaoch arbetstagare i Europa-
parlamentet 1994
Befattnings Kvinnor % Män % Totalt

00hgrupp
nivå
A2 2 16,7 15 83,3 18
A3 7 9,5 67 90,5 74
A4 9 12,2 65 87,8 74
A5 10 15,3 55 84,6 65
A6 16 26,2 45 73,8 61
A7 20 29,4 48 70,6 68
A8 100l 0 0 1
Summa 67 18 305A 82 372
LA3 10 29,4 24 70,6 34
LA4 132 54,1 154 53,9 286
LA5 59 48,4 63 51,6 122
LA6 46 54,8 38 45,2 84
LA7 80 58,8 56 41,2 136
LAB l 100 O 0 l
Summa 328 49,5LA 335 50,5 663
B1 78 65,6 41 34,4 119
B2 45 59,2 31 40,81 76
B3 56 61,5 35 38,5 91
B4 48 58,5 34 41,4 82
BS 38 51,4 36 48,6 74
Summa 265B 59,5 177 40,5 442

396C1 73,7 141 26,3 537
C2 68,5252 116 3l 368
C3 108 62,1 66 37,9 174
C4 201 69,8 87 30,2 288
C5 3 100 0 0 3

C 960Summa 70,1 410 29,9 1370
D1 29 19,7 118 80,3 147
D2 14 18,7 61 81,3 75
D3 7 10,8 58 89,2 65
D4 0 0 0 0 0
SummaD 50 17,4 237 82,6 287
Totalt 1670 53,3 1464 46,7 3134

EuropeanParliament,Källa: EqualOpportunitiesUnit, for 1994ProgressReport
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År deltid. Andelenkvinnorna och 1arbetade 9,3 männen1994 procentprocent avav
kvinnornaden för /2-tid eller 5,5arbetade 3/4- tiddeltidsarbetande större än re-avsom var

också. förAndelen ökar Motsvarande taldet totala antalet anställda.spektive 3,9 procent av
år 6,9 respektive 3,51991 procent.var

utnyttjas kvinnorledighet för enskilda angelägenhetertill än män.Rätten avmer av
personalkommittén kvin-befordran, ochbåde beslutarAIPN, detI varomorgan som

ordinarieoftare ledamöter.de ingickunderrepresenterade och ersättare änvarsomnorna
anmäla sitt intresse resultatetinterna personaltidningenuppmanades i denKvinnor att men

magert.var
förtillhandahåller daghemsplatser personalensi viss utsträckningEuropaparlamentet
pågårviss utbyggnadverksamt. Endär Europaparlamentetallabarn ärorter,tre men om-

tillgängliga materialetframgår inte detsådan bamomsorgsservicenfattningen avsom av
förbättringar behövs.nämnda konstaterasi den attrapportenmen

ochämställdhetsplanerJ program
interna jäm-jämställdhetskommitté för detsärskildEuropaparlamentet1986 harSedan en
les femmesPégalité des chancesComité paritaire dekallad COPECställdhetsarbetet entre

jämställdhet-presenterade sitt förstaochhöll sina första 1987les hommes. Den mötenet
andra30 juni 1993. Detför perioden 1991 den1990i slutet programmetavsprogram -

utgången år Sedanår, till 1999.skall gälla i fyrafebruari ochslutetkommer att antas avav
två knuten till denanställda,jämställdhetsenhet medsärskild ärår finns1992 per-somen

Årliga underutvecklingenmed redovisningsonaladministrativa avdelningen. rapporter av
året publicerats för 1992-1994.har

Rekrytering

1993 beslutades rekry-höstenförsta jämställdhetsprogrammetutvärderingen detEfter attav
underlättanivån, för därigenomtill den lägsta A8,skulle börja skehandläggaretering attav

få anställning.då särskilt kvinnornyutexaminerade yrkeserfarenhet ochför attutan
civilstånd, ochantal bamUppgiftermodemiseras.Anställningsformulären skulle om

rekryteringsproceduren.ansågs i denna delfotografi inte behövasyrke ochmakens av
också gårdetåldersgränseråterfinns fortfarandeplatsannonser attI attangesmen numera

får nått vissinte hafrån anställsfrån krav dendem. Undantagundantaggöra attett ensom
år.maximalt 5ålder medhögsta kan göras

anställningsintervju har anordnatsicke-diskriminerandegenomförikurs hurEn enman
bli obligatorisk i vissakommerrekryteringskommittén. Denför medlemmarna att sam-av

manhang.
föreslås för underrepresenteratbefordranmeriter vid anställning ochvid likaFöreträde

fler kvinnoråtgärder skall vidtas försärskildaplanen liksomkön i den att utseattnya
nivåer.högre
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Utbildszingsinsatser

1994 fanns kurser särskilt inriktade främja jämställdhet mellan kvinnor och mäntre att
"Kvinnliganämligen ledare, Utveckling för kvinnor "Seminarief".och Under 1995

planerades kurs sexuella trakasserier.omen
utbildningsinsatserKvinnors andel i i allmänhet högre deras andel det totalaänvar av

antalet anställda. När det gällde universitetskurser den hela 74 Deras andel iprocent.var
anordnade data- och programmeringskurser dock bara 25externt procent.var

Övrigt

förslaget till föreslåsI deltidsarbete skall liksom personalnytt att uppmuntras attprogram
skall tidsbegränsad anställning.rekryteras för Kvinnor skall vidare deltauppmuntras att mer
i kommittéer. timmes ledighet amningolika Rätt till 1,5 dag för kommer begäras in-attper
fört. föräldraledighet i tjänsteförordningenRätt till kommer i anslutning tilltasatat att ett

frågandirektiv i under 1996. förfarande förEtt hantera problem medväntas antas att
sexuella trakasserier har införts.

Rådet

Rådet, i fattar i lagstiftningsfrågorhar sitt Bryssel, beslut och kommissionensätesom ger
rådet Rådetsbefogenhet genomföra de regler beslutar. uppgift vidare tilläratt att attsom se
politik Rådetmedlemsstaternas allmänna ekonomiska samordnas. fastställer löner,även ar-

voden och pensioner till kommissionärema domstolens ledamöter, generaladvokatersamt
rådetjustitiesekreterare. tidigare fastställer för institutionernasoch Som lönennämnts även

anställda.övriga
består frånRådet 15 ledamöter, varje medlemsstat. Ledamöterna ministrar iärav en

frågorregeringar. sammansättningen beror vilka behandlas.medlemsstaternas som
Rådet biträds ledninggeneralsekretariat under generalsekreterare. General-ettav av en

rådet. Rådetenhälligt beslutar generalsekretariatets organisation.sekreteraren utses av om
rådets fannsgeneralsekretariat hösten 1995 totalt 2.281 anställda. Av dem 1.193I var

kvinnor. olika nivåer olika52,3 Könsfördelningen bland de anställda och ieller procent
framgårarbete tabellen.typer av av

rådetKvinnliga manliga i 1995och arbetstagare

Befattnings- Kvinnor Män% % Totalt
ochgrupp

nivå
Al 5,9 16 94,1l 17
A2 1 3,4 29 96,6 29
A3 4 l 1 32 88,9 36
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rådetmanliga i 1995Kvinnliga och arbetstagare

Befattnings- Kvinnor % Män % Totalt
ochgrupp

nivå
A5 6 13,6 38 86,4 44
A6 8 34,8 15 65,2 23

31 20 69 29A7 9
A8 0 0 0 0 0

18,1 203 78,9 248SummaA 45
85 23LA3 8 34,8 65,2
85LA4 55 39,3 60,7 140

56,6 86 43,4 198LAS 112
51,7 43 48,3 89LA6 46

44 63,8 25 36,2 69LA7
LA8 0 0 0 0 0
SummaLA 265 51,1 254 48,9 519

22 59,5 15 59,5 37Bl
57,8 19 42,2 45B2 26

22 56,4 17 43,6 21B3
30 42,9 12 57,1 21B4

36,2 47BS 30 63,8 17
80 42,2 189Summa 109 57,8B

72 104 28 371C1 267
191 61,8 118 38,2 309C2

93 41,7 223C3 130 58,3
54,7 53 45,3 117C4 64
57,1 76 42.9 177C5 101

753 62,9 444 37,1 1197SummaC
9 12,8 62 87,2 71D1
6 25 18 75 24D2

D3 18,8 26 7l 32
D4 0 0 0 0

83,5Summa 21 16,5 106 127D
1193 52,3 1088 54,6 2281Totalt

Généraldu ConseilKälla: Secrétaxiat
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Kvinnor befattningar i A utgjorde i slutet 1995 18,1 och i LA 51,1procentgrupp av
och C-gruppema utgjorde ocksåI B- kvinnorna majoritet med respektive57,8 62,9procent.

medan deras andel i 16,5Dprocent, procent.var
Andelen kvinnor i skiktet under toppnivån i arbetsledandenärmast ställning ärmen

lägre deras totala andel i A-gruppen.avsevärt än

Jämställhetsplaner och program
ÄvenNågra uppgifter Rådets interna jämställdhetsarbete har inte erhållits.närmare om

rådet jämställdhetskommittéhar dock COPEC.en

Kommissionen

Kommissionen har sitt i KommissionenBryssel. unionens förvaltningsorgansäte är ärmen
också det initiativ till och utarbetar förslag till EG-rättsalcter: förordning-tarorgan som nya

och direktiv Till kommissionens ocksåuppgifter hör vaka EUs fördrag, föröverattar m.m.
till medlemsstaterna tillämpar den lagstiftningen korrekt, ochatt att attse gemensamma

genomföra och tillämpa den områden.politiken olika Kommissionen kangemensamma
åtgärdervidta rättsliga underlåtermedlemsstat tillämpa EG-direktivt.ex. mot att etten som

och ställa den inte fogar sig frivilligt inför EG-domstolen. Kommissionens förval-stat som
unionens budget miljarder 670 miljarder årligen.80 ca krtar ca ecu

två frånKommissionen leds 20 kommissionärer, och de länderna ochvart ett storaav av
från de övrigaoch länderna i EU. kommissionärerna ordförandeEn ochärettvarten av av

två vice ordförande. Kommissionens ordförande nomineras medlemsstaterna. Kommis-av
sionärema nomineras samrådmedlemsstaterna efter med kommissionens ordförande.av
Sedan Europaparlamentet godkänt nomineringarna, medlemsstaterna ordföranden ochutser

kommissionärerövriga tid år.för femen av
kommissionärerna fårNär fullgör sina uppgifter de inte sig begära eller in-ta emotvare

från någonstruktioner regering någoteller Varje medlemsstat förbinder sigannat organ.
också artikel i påverkaenligt 157.2 RF respektera denna princip och inte söka kom-att att
missionens ledamöter de utför sina uppgifter. Särskilt kommissionens mycket själv-när

förhållandeständiga ställning i till medlemsstaterna understryks ytterligare i tjänste-
förordningen. Gemensamt för alla anställda institutionernainom gäller enligt artikel 11 att

åtanke.de skyldiga utföra sitt arbete med gemenskapernas intresse iendastär Det äratt
otillåtet frånför anställd söka eller instruktioner varje regering, myndighet,att ta emoten

utanförorganisation eller sin institution.person egen
kommissionärerna 5 kvinnor och Varje kommissionär kansli,Av 15 harär män. ett som

består sju handläggare administrativ personal.samtav
Kommissionens arbete uppdelat 23 generaldirektorat vilket leds varsinGD,är av

generaldirektör, specialtjänster.och 15 Generaldirektören, den högsta ämbetsmannen, rap-
till kommissionär, har det politiska och operativa för eller fleraporterar ansvaret etten som

generaldirektorat. Av generaldirektörema kvinnor och2 38är män.
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så mångaungefär dubbeltuppgår till 15.000 vilketf.n. totaltPersonalen ärca personer,
femtedel personalen arbetar inominstitutionerna tillsammans. Ungefärandrade en avsom

uppgårutgifter samtidigt tillKommissionens löpandeoch tolktjänsten.översättnings- en-
årliga budget.EU:sdast 3,3 procent av

år 13.386, utgjorde kvinnorna 45i kommissionen 1994,antalet anställdadet totalaAv
År kvin-åren 1994. 1984oförändrad mellan 1984 och6.075. Andelenellerprocent varvar

sigvarje befattningsgrupp för har det dock9.206 anställda. Sertotalt4.177 manavnorna
också olikasig mycket beroendeKvinnorna fördelarförändring tid.skett över typ aven

arbete.
frånmånga och de kommerföreträder nationaliteterOckså anställdakommissionens

Andelenbefattningsnivåer i arbete.och allafinns allaolika medlemsstater. De typer av
nationalitetema. Kvinnorolikadock mellan dearbete varierarkvinnor i olika typer avav

lingvis-de kvinnligabefattningsgrupp medanunderrepresenterade i Aalla nationaliteter är
manliga kollegor. Tillflera sinaflesta nationalitetemai dei befattningsgrupp LA är änterna

geografiskt rättvisandeeftertjänsteförordningenförpliktelsen iföljd strävaatt enav
rörligaberoende de arbetssökandekommissionen ärrekryteringenfördelning vid är attav

medför särskildamindre rörliga dettraditionelltEftersom kvinnorflytta. äroch kan sett
jämställdhetsenhetkommissionensanställda. enligtfå kvinnliga Detsvårigheter fler äratt

förhål-kommissionensockså sigförhållandena avspeglarnationellatroligt de skildaatt
landen.

anställdablandtyska kvinnor klart1994 andelen störstI B av samma na-vargrupp
utgjordekvinnordessutom den endamed sina 60tionalitet. De procent ensomgruppvar

mansdominerad. Itotaltnationalitet.anställda B-gruppenmajoritet settvarsammaavav
det totalahögreitalienskakvinnodominerad, andelen änmänC, gen-varvargrupp som

ii C-gruppen 20alla italienareutgjorde 40 procentomsnittet för De motmän. procent av
få. endakvinnorna Detbefattningsgrupp Dbefattningsgruppen. Ihelagenomsnitt för var

Republiken Ir-inågon kvinnlig arbetstagare D-gruppeninte fannsfrån vilket detland var
land.

befattning färredestointe bara vertikal högrei kommissionenKönssegregeringen är -
arbetar ikommissionenockså kvinnorna ihorisontell. flesta över-Dekvinnor utan-

och iockså i generaldirektoratenMånga kvinnor finnstolktjänstema.sättnings- och spe-
befattningarKvinnornakommunikation information.socialpolitik, ochförcialtjänstema

generaldi-generaldirektoraten.de olika Imycket ojämnt mellanfördelar sig docki Agrupp
kommunikation, kultur ochinformation,administration och Xpersonal ochrektorat IX

arbetstagareår kvinnligaöversättningstjänsten 1994imedieraudiovisuella samt var
kvinnliga arbetstagarekommissionen förgenomsnittet isådana fler totalabefattningar än

samtidigt de hargeneraldirektorat tillhöri 13,5 procent. Dessabefattningar A somgrupp
anställda och GD X500generaldirektorat medfyraanställda. GD IX änflest är ett merav

generaldirektorat XIIIanställda.mellan och 499 Igeneraldirektorat har 250femett somav
forskningsresultat ochanvändninginformationsmarknaden ochtelekommunikation, av

andelen kvinnornämnda,storleksordning devilka tillhör ärenergi,XVII nysssomsamma
Ävennågra inågontill ellerlåg. uppgick 1994 baramycketi Den procent.A gen-grupp
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eraldirektorat ekonomiska och finansiella frågor XII vetenskap, forskning och utveck-
ling investeringar,och XVIII krediter och med mellan 100 och 250 anställda i varje gene-

andelen kvinnorraldirektorat, understeg i genomsnittet i förA hela kom-grupp gruppen
missionen.

Kvinnliga och manliga arbetstagare i kommissionen 1984 1994och

1984 1994

Befatt- Kvin- % Män % T0- Befatt- Kvin- Män% % To-
nings- tall nings- taltnor nor
EWPP ENIPP
och och

nivånivå
4,4 43 95,6 45 A1 1,9 51 98,1 52Al 2 1

A2 0 0 119 100 119 A2 4 2,5 153 97,5 157
306A3 1,0 303 99 A3 29 7 387 93 416

5,7 676 90 9,2 889 90,8A4 41 94,3 7l 7 A4 979
A556 11,9 415 88,1 471 118 14,4 703 85,6 821A5

A6 72 14,8 413 85,2 485 A6 96 16,3 484 83,7 590
80,6A7 47 19,8 190 80,2 237 A7 139 9,4 579 718

0 O A8 44 31,9 94 68,1 138A8 0 0 0
9,3 2380 Sum- 86,5Sum- 221 2159 90,7 521 13,5 3350 3871

i iAAma ma
23,8 342 76,2 21 LA3 8 21,1 30 78,9 38LA3 5

218 57,2LA4 84 34,7 158 65,3 242 LA4 163 42,8 381
148 46,4 53,6 319 LA5 211 50,1 210 49,4 421LAS 171
163 46,4 188 53,6 351 LA6 140 56,2 109 43,8 249LA6

63,6 36,4 201 56,3 156 43,7 357LA7 82 47 129 LA7
26 46,4LA8 100 0 0 3 LA8 30 53,6 563

485 45,5 580 54,5 1065 Sum- 753 50,1 749 49,9 1502Sum-
LA LAma ma

30,5 415 69,5 597145 29,8 342 70,2 487 Bl 182Bl
60,6 528201 41,7 281 58,3 482 B2 208 39,4 320B2
57,3150 44,6 186 55,4 336 B3 274 42,7 368 642B3

185 268 59,2 235 393 62,6 62840,8 453 B4 37,4B4
B5 164 63,8 257B5 87 51,8 81 8,2 168 93 36,2

1660 62,6Sum- 768 39,3 1158 60,1 1926 Sum- 992 37,4 2652
BB mama
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manliga i kommissionen 1984 1994Kvinnliga och arbetstagare och

1984 1994

To- Befatt- Kvin-Befatt- Kvin- % Män % % Män % To-
nings-nings- talt taltnor nor
SWPPEWPP

och och
nivånivå

18,7 583 C1 882 83,1 179 19,9 1061C1 474 81,3 109
C2 734 80,7 176 19,3 910C2 883 83,3 177 16,7 1060

20,624,0 570 C3 801 79,4 208 1009C3 433 76,0 137
77,9 236 22,1 106680,2 165 19,8 834 C4 830C4 669

C5 373 81,3 86 18,7 459C5 181 80,4 44 19,6 225
19,6 45053272 Sum- 3620 80,4 885Sum- 2640 80,7 632 19,3

CC mama
82,261 17,8 282 3433,3 148 96,7 153 D1D1 5

90 28,6 225 71,4 31512,9 169 87,1 194 D2D2 25
160 80,8 198181 84,6 214 D3 38 19,2D3 33 15,4

11,2 500 88,8 563D4 63 - -- - - -
856563 Sum- 189 22,1 667 77,963 11,2 500 88,8Sum-

DD mama
731 54,6 1338654,6 9206 Totalt 6075 45,4 14177 45,4 5029Totalt

1994a Commissioneuropéennede 1984aCommissioneuropéenne,Femmes laKälla:

nivån för-i inom generaldirektoraten harAndelen kvinnor den allra högsta A nästan
från innebär samtidigt endastoch 1,2 till 2,4 Detdubblats mellan 1984 1994 procent. en

visar kvinnors deltagandefrån till kvinnor totalt 164 respektive 209. Dettaökning 2 5 attav
nivån lågt. underAndelen kvinnor i skiktetden högsta beslutsfattande mycket närmastär

långt frånår alltså intetoppnivån arbetsledande ställning 1994i 11 procent, ge-varmen
för befattningsgruppnomsnittet A.

konstaterar enheten för det interna jäm-det gäller karriärutveckling och befordranNär
åreni kommissionen 1984-1994ställdhetsarbetet i GD i sin kvinnor ochIX mänrapport om

be-i allmänhet haft möjligheterkvinnor under perioden 1988-1993 män attatt somsamma
utvecklingen varit posi-dock och C harfordras. Vissa skillnader kan utläsas. I Bgrupperna

pånedslående Skillnaderna i märks dei och LA. dessativ den Aär mestgruppernamen
jämställdhetsåtgärdernivåerna. finns aktivaMed hänsyn till dethögsta att ett program om

kunde hakvinnor i konstateras ioch till den höga andelen LA-gruppen rapporten att man
sig positiv utveckling här.väntat ävenen

Årefterfrågas arbetadetill deltidsarbete alltmer kvinnorna. 1994 12Möjligheten av
för kvinnornadeltid Motsvarande andelkvinnorna och 0,4 männen.procentprocent avav
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1986 6 Den vanligaste formen för deltidsarbete arbete 3/4-tid.procent. Baravar var
avsåg1/3 deltidema Vz-tid.av

till ledighet förRätten enskilda angelägenheter utnyttjas, anledningen,oavsett mer av
kvinnor Det vanligaste skäletän förmän. utnyttja ledighetenmän studier. Famil-ärattav
jeskäl vanligt för kvinnor. Ettär vanligt skäl till ledighet för kvinnor de skallannat är att
följa med åberopassin make. skäletDet aldrig män.av

Jämställdhetsplaner och program
Årkommissionen finns årInom sedan 1978 organiserat jämställdhetsarbete. bil-1984ett

dades kommissionens särskilda jämställdhetskommitté, COPEC, har kommissionenssom
uppdrag vaka förverkligandet dess jämställdhetspolicyöver bland personalen.att av

årCOPEC begärde 1985 studie förhållandenaavseende bland kommissionens anställda.en
årResultatet, publicerat 1986, pekade brister det gäller jämställdet i olikanärstora typer

Ävenarbete och i olika generaldirektorat. indirekt könsdiskriminering kvinnor före-av av
kom. Studien belyser de viktigaste orsakerna till bristerna:även anställningsförfarandet, be-
fordringssystemet, otillräckliga intemutbildningsprogram, könsrollstänkande.stereotypt
Traditionell kvinnors karriärmöjligheter medför de isoleras i underordnade ellerattsyn
mindre ansvarsfulla befattningar. Kvinnorna har svårigheter nå högre positioner, istora att
synnerhet grund de i minoritet, vilket minskar derasär strategiska möjligheter ochattav
minskar deras tvånätverk nyckelinslag i karriärutvecklingen.-

1987 röstade Europaparlamentet igenom resolution kvinnornas situation i institu-en om
tionerna. Enligt Europaparlamentet krävde kommissionens trovärdighet i förhållande till
medlemsstaterna policyn inom institutionerna utåt,motsvarade politiken medlems-att mot

Kommissionen borde internt själv utåtdet den krävdegöra medlems-staterna. som av
staterna.

Dessa ansträngningar ledde till kommissionen i 1988 sitt förstaatt antogmars program
för aktiva jämställdhetsåtgärder. gällde till förmånProgrammet för kvinnor och förantogs

år. Syftet med öka antalet kvinnliga anställda vissa högre tjänstertre programmet attvar
vissaoch tekniskt och vetenskapligt arbete, mansdominerat. Förverkli-typer av som var

innebar åtgärdergandet vid rekrytering, befordran, utbildning, åtgärder med den sociala in-
såsomfrastrukturen, tillgång till daghemsplats, liksom information och medvetandehöjning.

Principen företräde för kvinnliga sökande vid tillräckliga och/eller lika kvalifikationerom
tillämpasskulle vid anställning och befordran.

Resultatet vid slutet perioden, år 1990, blandat: i fall bestod den strukturellavartav var
obalansen i olika arbete och ansvarsfulla påtaglig ökningtyper poster, trotsav en av an-

kvinnor sistnämndatalet de Det blev därför nödvändigt fortsätta och för-posterna. att
djupa arbetet.

andra för åtgärderDet aktiva 1992 utgångenoch gäller till årärprogrammet antogs av
1996. innebär ingaDet förändringar jämfört med det första: fåstörre det handlar att utom

möjliga de mänskliga få jämnare könsfördelning mansdomin-mesta attav resurserna, en
befattningar,erade utveckla kvinnors kompetens åtgärderoch vidtas föratt garantera att att

underlätta för kvinnor förena förvärvsarbete föräldraskap.medatt
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årmål för kommissionen i det andra I slutet 1994Vissa har programmet.satts avupp
uppgå till betyder 30kvinnor i befattningsgrupp A 14 Detskulle andelen procent. att

framgårlediga tjänsterna behövde besättas kvinnor. Som tabellendeprocent av ovanavav
nå måletår beträffande denna arbets-i början 1994 lyckats Förhade nästan grupp.man av

årmålet från till 10 befattningsgruppbefattningar 8,98 1992 Förledande att procent.var
ansågs tillfredsställande, visskvinnor och ingenfördelningen mellanLA, där män sattes

mål åtgärder arbetsledande befattningaraktiva för skapa balansandel attmenupp som
målet till jämfört med 37,04befattningsgrupp 39rekommenderades. För B procentsattes

befattningar. befattningsgrupp C kvinnor iför arbetsledande För1992procent var ma-
sörja kompetensutvecklingHuvudmålet för ochjoritet. i den att engruppen angavs vara

också enligtnivå funktion. andelen skall ökaanpassning mellan och Menbättre män pro-
målet fjärdedelkvinnorna 1996 skullebefattningsgrupp DFör är motattgrammet. vara en

nå Resultaten skulle utvärderasår för i slutet 90-talet 301992,23 procent.attprocent av
ocksåmålen. vidrevidering uppföljning skulle skeår möjliggöra Envarje för ut-att av

gången perioden.av
skulle genomföras. En decen-gäller framför allt hur deti det andraDet programmetnya

skulle sinskulle ske. Varje generaldirektorattralisering genomförandet göra egenuppav
ochberörda generaldirektoratet analyserasvarje plan skulle läget detjämställdhetsplan. I

påförhållandena just detåtgärder, passade bäst förvälja de aktivadetta kunde gener-som
aldirektoratet.

interna jämställd-för kommissionenshar särskild enhetdet andraUnder programmet en
genomförandefölja och utvärderainrättats. Enhetens uppgifthetsarbete är programmetsatt

spridamedvetandehöjning ochförCOPEC. uppgifttillsammans med En är att svaraannan
information.

åreni kommissionen 1984-1994i situationentidigare nämndaI den ut-rapporten om
politik ochsin andel kvinnor ide medlemsstaterna med högreförhoppningentrycks att nya

ansträngningar detkommissionen förstärker sinaskall medföraansvarsfulla poster att
vilkaockså inträdet unionen länder, iförutsätts idecenniet. Ikommande rapporten att av

också påfåutgångspunkter, skall effekterfrån jämställdakvinnors plats i samhället ses mer
antaletansvarsfulla Om inte börfördelningenrekryteringen och annatposter.av

befattningar det ikvinnliga sökande till öka, sägs rapporten.

Rekryteringsåtgärder

lika sak-till kvinnor vidföreträde skallandra jämställdhetsprogrammetI det attanges ges
befattningar. Om-befordran till arbetsledandeförutsättningar vid rekrytering ellerliga

gått medtillämpning inte under arbetet dennafattningen principens har utrönaatt upp-av
några fall,prövningden vid sinEG-domstolen förefaller dock inte ha accepteratsats. av

praxis.redovisas domstolensinte i Kalanke. avsnittbl.a. I nästa
År få fleråtgärder vid rekrytering förkommissionen vidta särskildabeslutade1991 att

nivå A7/6, där konkurrensenlysa befattningarkvinnliga sökande. stället förI typ-utatt
nivå A8.befattningamaansågs svårare för kvinnor, började i stället lysaiskt utsett man

ansågsPå nivå detA7/6 däre-sådana befattningar krävdes ofta ingen yrkeserfarenhet.Till
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nödvändigt med viss yrkeserfarenhet, något kunde svårt fåmot för sökandeattsom vara
från länder med hög arbetslöshet. Befattningar nivån ansågsA8 kunna attrak-vara mer
tiva för kvinnor benägna flytta tillär Bryssel för arbeta innan de har hunnitatt attsom mer
gifta sig och/eller skaffa barn.

åtgärdEn vidtagits i varjeär utannonsering lediga befattningarattannan som av
kvinnliga sökande. Befattningar i C-gruppen undantogs, eftersomuppmuntra de kvinno-är

dominerade. Kommissionen konstaterar i sin tidigare nämnda utvecklingenöverrapport
åren 1984-1994 beträffande dem i stället borde ha manliga sökande.att uppmuntratman

Tidigare gjordes psykologiska ansågs diskriminerande kvinnor i sambandtest motsom
med rekrytering till befattningar i A. Testen har därför avskaffats.grupp nu

Utbildningsinsatser m. m.
Sedan år 1991 erbjuder kommissionen sina anställda olika möjligheter till utbildning. En

del utbudet språkutbildning. Under 1992 det framförstor allt kvinnorna i be-av avser var
fattningsgruppema A, LA och B utnyttjade möjligheten till utbildning dåoch främst tillsom
språkutbildning. Totalt deltog fler kvinnor Inom förän det andra jämställd-män. ramen
hetsprogrammet anordnades särskild kurs i ledarskap, förreserverad kvinnor och kurser ien

självförtroende.bl.a
Möjligheten till deltidsarbete i jämställdhetsprogrammet något positivt. Detses som

kunna förena förvärvsarbetesätt med föräldraskap. framgåttSom tidigareett attanges som
efterfrågas möjligheten inte alls män.av

GD pilotdirektoratV som
På förslag utsågsGD IX direktoratetGD V, för sysselsättning och sociala frågor, 1994av
till pilotdirektoraf för jämställdhetsarbetet inom kommissionen. Kommissionens enhet för

utåtriktadedet arbete med jämställdhetsfrågor ocksåhör två år,till GD UnderV. 1995-
1996, skall iGD V samarbete med GD IX vidta rad aktiva åtgärder i syfte ändraatt at-en
tityder och uppträdande, höja på kvinnors arbete, kvinnor utbildastatusen uppmuntra att

utvecklaoch sina kompetens det gäller arbetsledning och beslutsfattandenär och ökaatt
medvetenheten bådehos kvinnor och båda könen behövs ochmän värdet vadattom om av
kvinnor tillföroch arbetsmarknaden.män

Fördelningen mellan kvinnor och olika befattningar i sågmän GD Vtyper utav
följande 1994. fannsI A 22,78sätt kvinnor jämfört med 21,58 åretprocentgrupp procent
dessförinnan. I B andelen kvinnor 44,48 jämfört med 47,62 1993procentgrupp var procent
och i C 92,94 jämfört med 89,52 1993. fannsDet 10 kvinnor i le-procent procentgrupp
dande befattningar 38 Kvinnornas andel därmedmän. 20,8 jämfört medmot procentvar
10,9 för kommissionen helhet. årligaI sin utfallet jämställdhets-procent rapportsom om av

inomarbetet GD årV 1994 särskilt problem det, denett att trotsangav man som gen-
omsnittligt högre andelen kvinnor i ledande befattningar inom GD V, alltför ofta saknas
kvinnliga kandidater räkna sådanamed till befattningar. likasåI konstaterasatt rapporten att
det nödvändigt åtgärdervidtaär för utvärdera kvinnors karriärmöjligheter i allmän-attt att
het, inte iendast A.grupp
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led i pilotprojektet, föranställda, dettariktats till vissaEnkäter har ett attsomgrupper av
karriärutvecklingvilka hinder försynpunkterfå uppfattning dessabättre gruppersomen

för-förväntningar med anledningi deras behov ochför klarhetde finns och att avanser
kvin-kvinnor i A4/A5-befattningar,berördes dettaåtgärder.slag till De varsom avgrupper

kontorsarbete i C-med sekreterar- ochA7/A8-befattningar och personalioch männor
för-arbetsmiljön kundei samtligauppfattning fördes framEn attvargruppersomgruppen.

motivation för detta.karriärutveckling och Bety-möjligheter tillöka kvinnorsbättras för att
också.underströksfrån ledningens sidaförståelse handlingochdelsen av

Åtgärder seminarier medunder pilotprojektetbörjat genomförasplaneras och är ar-som
beslutsfattandeutbildning ikvinnor ochjämställdhet mellanpersonal män,betsledande om

kommunikation samarbeteträning i ochnivåerna ledarskapsträning,A4/A5,kvinnorför
arbetsorganisationmed formerA-befattningar, försöki lägrekvinnor ochför män avnya

möjligheterna förundersökningsekreterarpersonal,vilket berörolika enheter,inom per-av
från och stödja dem ioch C-gruppemapersonal B-i och B-gruppernasonal A- tränaatt an-

befattningsgrupp.till högresträngningar att avancera en

EG-domstolen

förstainstansrätten.domstolen ochsitt i Luxemburg,har utgörsEG-domstolen, säte avsom
RF.och tillämpningföljs vid tolkninglag ochsäkerställauppgift rättDess är attatt av

kanEG-rätten. Denslutligt tolka innebördenexklusiv roll taDomstolen har t.ex.att aven
lämnarkommissionen och medlemsstater. Denfördragsbrottstalan mellanmål omupp

Domstolende skall tolka EG-rätten.domstolar hurtill nationellaockså förhandsavgöranden
under-med fördragenrådet kommissionen i stridellerockså Europaparlamentet,prövar om

konkurrensmål ibl.a.passivitetstalan. Förstainstansrättenåtgärder, s.k. prövarlåter vidtaatt
anställda. I köns-institutioner och derasockså mål mellan EU:sförsta instans. Den prövar

möjlighetenskildafrågor i övrigtsaknardiskrimineringsfrågor liksom i de flesta personer
ellerenskild medlemsstatsigEG-domstolen,föra talan i mot t.ex.mot ar-enatt envare

betsgivare.
förstainstans-generaladvokater Avoch niofemton domare är män.samtligaDomstolens

domarna.finländska och svenskatvå kvinnor: deendastfemton domare ärrättens
generaladvokatemaförstainstansrättendomstolen ochi utsesDomarna samt av

sin också Varjejustitiesekreterare. DennesjälvDomstolen ärmedlemsstaterna. utser man.
förfrågan EG-tillkabinett. Ensitt kansli, sitt s.k.självgeneraladvokatdomare och utser

några upplysningarresulterat iavdelning har intepersonaladministrativadomstolens om
kabi-med det svenskaefter kontakteri denna. Bl.a.mellan kvinnor ochfördelningen män

består varje domaresgått domstolenuppgifter fram. Ivissai domstolen har attnettet
tvåförstainstansrättenoch ijurister och sekreterarekabinett, domaren,utöver tretre avav

jurister ochmanligakabinetten finns enbarttvå de svenskasekreterare. Ijurister och
kvinnliga juristeringadomstolens 15 kabinett harfyraTre ellerkvinnliga sekreterare. av

år cirkaarbetade 1995EG-domstolenjuristema kvinna. Iövriga varje falli ärmedan en av
juristlingvister.ungefärdessa 40anställda. Av1.000 procentvar
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Jämställdhetsplaner och program
Inga uppgifter jämställdhetsplaner och erhållitshar från EG-domstolen.om program

Avslutande synpunkter
Kvinnors möjligheter i visst land förena förvärvsarbeteatt och föräldraansvarett mycketär
beroende den allmänna välfárdsstrukturen i landet, särskilt tillgången barnomsorg.av
Institutionemas anställda tillgånghar till den lokala infrastrukturen i de länder där institu-
tionerna belägna eller verkar. framgåttär Som tidigare ocksåhar institutionerna barn-egen

Den dock otillräcklig.är De anställda betalar ingen inkomstskatt någottillomsorg. land
enligt gemenskapens skattesystem.utan Andra skatter regleraseget respektive nationelltav

system.
Det kan härefter sin någotplats beröra situationen för kvinnor ochattvara män rent

allmänt i Belgien, Frankrike och Luxemburg, där institutionerna belägna ellerär verkar.
Uppgifterna i det följande företrädesvis hämtade frånär Löneskillnadsutredningen, någrai

ocksåfall från SCB:s publikation Om kvinnor och i Sverige och EG.män
I Belgien har kvinnornas förvärvsintensitet ålderni 15-64 år långsamtökat och stadigt

och låg 1988 omkring Ännu50 Det kan jämföras med Sveriges knappt 80procent. procent.
1975 hade särskilt lönetillägg för familjeöverhuvudet.ett 28 kvinnornaman procent av ar-
betade deltid. Motsvarande andel för kvinnor i Sverige 1991 45 De belgiskaprocent.var
kvinnornas andel i arbetskraften efter åldersgrupp högst iär 25-29 knappt 80gruppen -

för därefter stadigt minska. Det betyder de flestaprocent- att förvärvsarbetande kvinnoratt
lämnar arbetsmarknaden för de gifter sig fåroch barn.när I Sverige ligger kvinnornasgott
förvärvsintensitet oförändrat nivåhög genomhela livscykeln. Arbetslöshetenen var
1990 11 för kvinnorna och 5 för I Belgien fannsmännen. barnomsorgprocent för de minsta
barnen till år till 20 för 9 dessa fanns heltidsmöjligheter.tre Iprocent; procentupp av- -
allmänhet förskolan dessutom stängd onsdagseftermiddagar. Motsvarande tal för barn-var

för de minsta barnen i Sverige år 1991 29 Bland de förskole-omsorg störreprocent.var
barnen fanns möjligheter ända till 95 För Sverige andelen 64procent.upp procent.var

I Frankrike släpptes familjeöverhuvudstillägget år 1979. kvinnligaDen förvärvsinten-
siteten uppgick år 1990 till omkring 56 29 år 1970. Andelen deltidsar-procent mot procent
betande kvinnor 24 I Frankrike förekommer det kvinnor längreprocent. görvar att
förvärvsavbrott barnen små denär lämnarär sällan arbetsmarknaden helt. 12men mera

de yrkesarbetande franska kvinnorna arbetslösaprocent 7av männen.mot procentvar av
småFör de barnen fanns barnomsorg i offentlig regi till 20 och 7 hadeprocent procent

möjlighet till heldag. Från treårsåldem hade 95 tillgång till barnomsorg baraprocent men
10-15 till heldag/helvecka. Barnomsorg och skolor har onsdagar.stängt

I Luxemburg kvinnornas förvärvsintensitet drygt 43 år 1990 22var procent mot procent
år 1970. 16 kvinnorna arbetade deltid. Förvärvsintensitetenprocent sjunker kraftigt medav
stigande ålder. åldersgruppenI 20-24 år den 1990 drygt 70 åldersgruppenoch iprocentvar
45-49 knappt 30 Kvinnorna avbryter sitt förvärvsarbete fårprocent. de barnnär och
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löneförrnåner för mänsärskildalängeLandet behöllarbetsmarknaden.tillsällanåtervänder
förochkvinnorna 1för31990Arbetslösheten procentfamiljeöverhuvudstillägg. var

förskolebarnFör2endastnågon barnomsorg procent.småbarn fanns knapptFörmännen. -
få heltidsom-kundeEndast 7hälften barnen. procentför drygtmöjlighetprincipifanns av

sorg.
institu-inom EU:sjämställdhetbristandemedproblemenanledningsaknas attDet att tro

medproblemarbetsplatser. Sammasvenskafrån flestadesigskilja nämnvärtskulletioner
svenskadenvifinnsvertikal ärhorisontell och attbådekönssegregering vana sesom-- förhållanden, isvenskamedjämfört vartskillnadenpåtagligaendaarbetsmarknaden. Den

be-ikvinnorlåga andelengenomgåendedenförefallersektor,offentligfall vara
förhål-förklara dentillbidrakanskillnad ochviktig attA. Enfattningsgrupp somannan

tillräck-ordnainfrastrukturen. Attisökaskunnaskulle dockkvinnorlåga andelenlandevis
förenafulltochkvinnorför mänunderlätta utattdärigenomförbarnomsorgligt med att --

iverksammaEU-institutionema ärländer därdetycks iföräldraskap,medförvärvsarbete
institution-isig gällandemöjligheter göraKvinnornasarbetsgivaren. attvilagradhög

frågor.dessaansträngningar iinstitutionernasberoendemycketblir egnaaverna
från motsvarandedessaskiljerinstitutionernainom or-också dragvissafinnsDet som

kvinnormellanmakfördelningojämnförstärkerpåSverige sättiganisationer ett ensom
riktningförändring iförsvåra mottillbidrakaniellerinstitutionerna atti vart enoch män

hierarkiskabyråkratiska ochmycketintryckenHit hörmaktfördelning.ojämnmindre aven
Sådanakvinnor.Å reglerformellabrukarsidan närvaronandra gynnaorganisationer. av

in-till ibeslut kommerreellaSverige,iliteinte, likanaturligtvis attsamtidigthindrar som
utsträckningitill sin rättändå kommerinte somkvinnornätverk eller sammaformella att

kvinnorna sämredel hartagitjag t.ex.de dokument,flerapåpekats i av,Som sommän. av
företrädda iockså dåligtKvinnornanätverk. ärsådanai t.ex.inflytandetillmöjligheter

avgörandenågotpåförhållandenastudiumNågotpersonalkommittéer. närmareolika av om
Undermöjligt.varitintedockSverige harfinns i senarefrån demsigskiljer vetsätt

villkorkvinnorsoch kön,organisation somframlagtsutredningar omflera t.ex.härhar om
organisationsstruktur,könsdiskrimineringochorganisationeriunderrepresentade somom

hosproblem ävenvisar stora oss.som
ojämnminskatillbidrasannoliktskulleinstitutionerna att eniöppenhetEn större

dessa.inomkönenmellanmaktfördelning
BarnSverige kantill t.ex.förhållande som entänkandet i noteras.i sesskillnaderVissa

gång idocktycksutvecklingEnkvinnor.förenbart varaangelägenhetpersonlig nästan
överdrivetEuropai södra stormånga länderidockfästsFortfaranderiktning."nordisk"en

förmodligensigavspeglaroch Dettakvinnor män.mellanskillnaderbiologiskavidvikt
kultur.institutionernasiäven

innebärakunnaförefalleranställningålder förtjänsteförordningen högstaiRegeln om
ändrade i jäm-föreslagitsharreglerandraochkvinnor. Denkönsdiskrimineringindirekt av

nyligenregelförslagfinns un-typsyfte. Det även att somställdhetsfrämjande ett avsamma
ändrin-ochoklart närinföra. DetKalanke-målet skall ärEG-domstolen i omderkändes av

till denknutits sär-kommissionenfrågaiförhoppningar hardelhelEnkan omantas.garna
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skilda arbetsgrupp fem kommissionärer under ledning ordföranden Santer,av bil-av som
dats. Det emellertid rådetär beslutar ändringarna.som om

Även andra uttryck för vilja till förändringar finns. Kommissionen och Europaparlamen-
förefaller såha väl ambitiösa och konkretatet för främja jämställdhet mellanattprogram

kvinnor och de bättremän och planerna svenska arbetsplatser. Rådetssom programmen
arbete förefaller inte ha kommit lika långt. Hur det på EG-domstolenär har inte gått fåatt
några uppgifter På hållsina finns förväntningar snabbare utveckling sedan bl.a.om. en
Sverige blivit medlem i EU.

Kvinnors och formella rättighetermäns enligt
EG:s regelverk
Några utgångspunkter
EG-rätten den skrivnautgörs och EG-domstolensrätten praxis, medav av en gemensam
beteckning: det regelverket "acquis communautairä. Den skrivnagemensamma rätten
består främst de grundläggande fördragen, RF, s.k. primärrätt,utgör ocht.ex. denav som av
lagstiftning, beslutats institutionerna, särskilt förordningar och direktiv, s.k. sekun-som av
därrätt. De angivna rättsaktema bindande till sinär Till den skrivna kommernu rättennatur.
den omfattande oskrivna rätten, EG-domstolensutgörs praxis. Det finns ävensom av
skriven inte bindanderätt är kan viktig för förstå denrätt bindandesom attmen som vara
EG-rätten. Hit hör rekommendationer och resolutioner.

Grunden för gemenskapslagstiftningen likabehandling kvinnor och män utgörsom av av
artikel 119 i RF. Artikeln införlivades ursprungligen i förRF hindra Frankrike skulleatt att
få konkurrensnackdel på grund sin socialpolitik.en av

Frankrike hade vid utarbetandet RF, till skillnad från de andra länder förhandladeav som
RF, redan ratifrcerat ILO-konventionen likalön för kvinnor och Bl.a dettaom män. med-om

förde Frankrike befarade de indirekta produktionskostnadernaatt föratt i Frankrikevaror
skulle franska integöra skulle bli konkurrenskraftigaatt den mark-varor gemensamma
naden och skada fransk industri. Frankrike försökte därför de övriga förhandlandeövertyga

de sociala kostnaderna måstestaterna lika helaatt göras denöver marknaden.gemensamma
Den kompromiss nåddes avspeglades i bl.a. artikel 119.som

Den sociala dimensionen har därefter fördjupats, särskilt i och med Unionsfördraget.
Storbritannien har dock ställt sig utanför detta arbete.

Likabehandling kvinnor och behandlas imän den skrivna inte bararätten artikelav av
också119 direktiv, antagits medutan stöd artiklarna 119, 100, 118a och/ellerav sex som av

235 RF: likalönedirektivet år 1975, direktivet likabehandling år 1976, direktivetom om so-
cial trygghet 1978, direktivet företags- och yrkesbaserade för social trygghetom system
och direktivet likabehandling kvinnor och egenföretagaremän m.fl., båda årom av som
1986, och direktivet visst skydd för gravida arbetstagare år 1992.om m.m.

Utöver dessa olika rättsligt bindande direktiv finns förslag till ändringsdirektivsex ett
avseende det första 1986 års direktiv. Kommissionen har utarbetat ytterligare förslag tillav
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årorsaker 1983,familjerelateradeledighetochföräldraledighet ettdirektiv, bl.a. ett avom
diskrimi-och indirektbevisbördandirektivförslagår 1987,social trygghettredje ett omom

år 1990.arbeteoch tidsbegränsatdeltidsarbetetvå avseendeförslagår 1988, ochnering
resolutioner ochoch tiotvå rekommendationerkommerrättsaktema ettangivnaTill de

omfattande domstol-finnsantagits. Dessutomhandlingsprogramfyraharbeslut. Bl.a.
rekommendationkommissionen. Enhar utarbetatslika lönmemorandumspraxis. Ett avom

rådet. Hand-närvarande ibehandlas förbeslutsfattandekönsfördelning vidbalanseradom
decemberrådet den 221996-2000periodenjämställdhetför antogslingsprogrammet av

1995.
1995 under-Madridochår Cannesi 1994Rådets EssenEuropeiska mötenVid samt

vid sidanochmellan kvinnorjämställdhet mänregeringschefemaochströk att omstats-
medlemsstater.mål dessför EU ochöverordnatskallarbetslöshetenkampen mot vara

EG-rätteniGrundläggande drag m.m.

rättigheter kanformellaochkvinnorsinnebär för mänsvad EG-rättenförståelsenFör av --
i EG-och principergrundläggande dragnågraerinraförst kortlämpligtdet att omvara
sådanAndraangivna.rättsprincipergrundläggandenågrafinnsRF,fördragstexten,Irätten.

rättstraditioner. Domstolenpraxis härletti sinEG-domstolenprinciper har gemensammaur
principenskapadedomstolenviktig denSärskiltsjälv skapat ärdessutom rätt. omhar av

mellan dem.vid konflikternationellframförföreträde rättEG-rättens

likabehandlingoch kravdiskrimineringFörbud mot
nationalitetpå grunddiskrimineringförbudgenerellt6 RFi artikelfinns motDet avett

där-former harolikai dessDiskrimineringsbegreppettillämpningsområde.fördragetsinom
småningomsåkönsdiskriminering haravskaffaOchi EG-rätten.centraltblivitför att

kommit utarbetaharEG-domstolenfrågorna EG.inomviktigaste attdeblikommit att en av
ellerkönpå grundicke-diskrimineringrättsprincipallmänkallats envad avomensom

principenförklaratDomstolen harkvinnor och attlikabehandling män.princip omavom
personligagrundläggandeingår i dekönsdiskrimineringavskaffandeochlikabehandling av

iAnställda EU:srättsprinciper.allmännaEG-rättensdelmänskliga rättigheter utgör avsom
någon uttryckligdet finnsföljande,i detutvecklasskall attkan, utaninstitutioner mersom

grundarden intemedanprincipendirekträttighetergrundadet i EG-rätten,regel om
finnsdär detmedlemsstatergemenskapensövrigt iiför arbetstagare utomnågra rättigheter

och Defrenne III-jfr Colson, Harzi EG-rättendettabestämmelseruttryckliga vonom
fallen.

diskrimineringindirektDirekt och
formenförstnämndadiskriminering. Denindirektochmellan direktskiljerEG-rättenI man

behandlingolikaSådan beskrivaskandiskriminering.iblandkallas en personöppen avsom
regelföreliggadiskriminering kan närFörbjudenkön.nationalitet ellerpå grund ent.ex.av

förmån. Då denellerrättighet ärför visskriteriumnationalitetanvänderuttryckligen ensom
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i bestämmelse viss idirekt. stället kräver tids bosättning medlemsstat kanNär t.ex. en en
Fråganindirekt diskriminerande bestämmelse.den exempel bedöms med hänsynenvara

svårareeffekten bestämmelsen och den innebär det för andra unionsmed-till ärattav om
åtnjutande förmånenlandets komma i till följd kravet bo-borgare än attegna av av

alltså diskriminering bådesättning. bör understrykas förbjuden kan föreliggaDet att som
olika situationer behandling liknande situationer.följd likabehandling och olika avav av

svårarediskriminering direkt diskriminering slåFörekomsten indirekt ellerär än att seav
Sådan diskriminering har ibland, särskilt det gäller lika lön, kallats dold diskrimin-fast. när

tvekande inledning i Jenkins-fallet formulerade EG-domstolen i Bilka-falletering. Efter en
tillväga för indirekt könsdiskriminering föreligger.hur skall Domsto-prövaatt omman

fråni överträds företag utesluter deltidsanställdaslog fast artikel 119 RFlen att ettav som
pensionssystem, uteslutningen betydligt antal kvinnorsitt företagsbaserade störrerör ettom

såvida uteslutningen enbart grundad objektivt godtag-inte företaget visar ärän män, att
något könsdiskrimineringinte medbara faktorer har göraattsom

hållit fast vid sitt i i de efterföljandehar i allt väsentligt BilkaDomstolen resonemang
Teuling, Danfoss, Rinner-Kühn, Kowalska, Nimz, kommissionenfallen Rummler, Ruzius,

Belgienl, sammanfattas följande ab-Bötel, Moelenbroek. kanResonemangetmot mer
kriterium gäller lika förOm användningen neutralt ett kravstrakta sätt: t.ex.ett somav

påverkar kön, föreligger indirektkvinnor andeloch män avsevärt större ettpersoner aven
såvidakönsdiskriminering olaglig, inte den kan för diskrimin-är ansvararsom person som

åtgärd motiveras objektivt och nödvändigt föreringen bevisar hans eller hennes kan äratt
nå åtgärden.medsyftetatt

Solidaritetsprincipen m.m.
tredje stycket i skall direktiv med avseende det resultatEnligt artikel 189 RF ett som

överlåtavilket riktatuppnås bindande för varje medlemsstat till det deskall är menvara
tillvägagångssätt.form och Enligt artikel skallnationella myndigheterna bestämma 5att

också åtgärdervidta alla lämpliga för säkerställa de skyldighetermedlemsstaterna att att
åtgärderföljer eller vidtagits gemenskapens institutioner denfullgörs RF avsom av av som

Samarbetsförpliktelsen. inte i tid riktigt införliva di-s.k. solidaritets- eller Att sättett ett
bådarektiv nationell brott dessa bestämmelser. Samarbetsförpliktelsenmed rätt utgör mot

uttolkning domstolen skall vägledande vidinnebär EG-rätten och dess tolkningatt av vara
nationelltillämpningoch rätt.av

Harz-fallen uttalade domstolen det ankommer den nationellaColson ochI attvon
inom det i nationell tolka och tillämpa den nationelladomstolen rätt,att, utrymme som ges

lagstiftningen i överensstämmelse med de krav EG-rätten ställer. Nationella domstolarsom
innehållskall alltså hänsyn till relevanta direktivs och syfte de tolkar nationellanärta

genomförandeförfattningar. Plikten till tolkning i överensstämmelse med kraven i EG-rätten
här till det härtill i nationell begränsning-begränsades Denrätt.att utrymmeavse som gavs

på- områdeninte tagits med i domstolens praxis detta eller andrahar EG-rätten.en senare av

C-l73/9l ECR 1993l 0673
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Marleasingzdet avgjorda gjordeI domstolen klan den skyldigheten gäller såattsenare
långt det möjligt och de nationella bestämmelserna äldre ellerär detär änoavsett om yngre

direktivet. principen inte ocksåberörda Att bara gäller direktiv primärrätt framgårutan av
Murphy.

svensk nationell domstolEn eller skall könsdiskrimineringsmål kanavgöra ettannan som
alltså fråninte bortse innebördden EG-rätten begreppet könsdiskriminering.ger

Proportionalitetsprincipen

Övergripande grundläggande princip antagitEn EG-domstolen och ofta kommersom som
också könsdiskrimineringsmåltill användning i proportionalitetsprincipen, det gälltär när

frånundantag likabehandlingsprincipen kan medges. Johnston-falletpröva äratt ettom ex-
i fallet måletempel. Domstolen lade det principen till grund för sin bedömning i detatt var

tillåtet enligt artikel i direktivet likabehandling2.2 begränsa utförarättenatt attom
polisiära uppgifter till med i intern situationallmänna män utrustassom vapen en som

präglas mord vanliga. Domstolen uttalade proportionalitetsprincipen måsteäratt attav
fråniakttas bestämmer undantag individuell rättighet den likabehan-när man en som om

dling kvinnor och enligt direktivet. Principen enligt domstolen de allmännamän ärav en av
på.rättsprinciper, EG-rätten grundar sig Denna princip krävde enligt domstolen i detsom

gårinte objektivt nödvändigt för uppnåaktuella fallet undantag längre vadän äratt attsom
kravet säkerhet.

återfinnsproportionalitetsprincipen i och med Unionsfördraget i artikeluttryck för 3bEtt
i RF.

Mänskliga rättigheter

gånger vilar erkännandethar flera slagit fast EG-rätten grundläg-EG-domstolen att av
också, måli könsdiskriminering,mänskliga rättigheter. Domstolen har bl.a. hän-gande om

Europarådetsbåde Europakonventionen mänskliga rättigheter Johnston ochvisat till om
uttalade EG-domstolen avskaffandet könsdiskriminer-sociala stadga. DefrenneI III att av

bådesådan hänvisade till denutgjorde grundläggande rättighet och här nämndaing en so-
anställningILO-konventionen diskriminering och yrkes-ciala stadgan och till 111nr om

i målet fast rättigheten bara kunde gäl-Samtidigt slog domstolen detutövning. görasatt
ål-EG-bestämmelse. Fallet gällde tillämpning skildai anslutning till utfärdadlande aven

för skyldighet lämna sin anställning. Artikel 119för kvinnor ochdersgränser män att var
måletenligt EG-domstolen inte gällde lön. Närinte tillämplig eftersom saken an-

någondomstol fanns inte rättsakt utfärdad rörde andrahängiggjordes i belgisk ännu som
icke-diskriminering kunde och tillk-frågor till vilken principen knytas. I medlön,än om

förhållandet.likabehandlingsdirektivet ändrades detomsten av
i artikel i Unionsfördraget.hänvisning till Europakonventionen F IfinnsNumera ar-en

principer gemenskapsrätten skall respekteraunionen allmänna för detikeln att somanges
såsom i Europakonventionen och de följerrättigheterna, degrundläggande garanteras som

2 -4135C-106/89,1990ECRl
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Frågan organi-konstitutionella traditioner. EUmedlemsstaternas om somgemensammaav
ocksåkonventionen aktuell.skall ratificerasation är

direkt effektDirekt tillämplighet och

innebärtillämpliga i varje medlemsstat.enligt artikel 189 i direkt DetFörordningar RFär
någon förordning Förordningar skallsvensk lag ellergäller i Sverigede antas.utan attatt

Frågan tillämplighetdirektsådana blir del svenski Sverige ochtillämpas rätt. omsom en av
iEG-domstolen har dock själv Gendinte i detta.bestämmelser däremotRF:s tas vanuppav

L00s3 lika lön hördirekt tillämpliga. Artikel 119fast bestämmelserslagit RF:s äratt omen
effekt.tillerkänts direkt Inne-EG-domstolen dessutomtjugotal artiklar i RFtill det som av

måldomstol iåberopas enskild i svenskbestämmelsen kanbörden härav är ett motatt av en
artikel inte barauttalade i 119enskild. EG-domstolen Defrenneeller attstaten annanen

pålägger betala lika lön för pri-också skyldigheterriktar sig till medlemsstaterna attutan
måste artikelntill de rättigheternationella domstolarnaarbetsgivare. De attvata somse

i lagardiskriminering beror bestämmelsersärskilt det gälleriakttas,skyddar när som
privatafår olika för lika arbete hoskvinnor och lönkollektivavtal ocheller männär samma

könsig lönediskriminerad grundoffentliga arbetsgivare. Eneller avanserperson som
direkt artikel 119 och be-arbetsdomstolen eller tingsrättenalltså sin talan ikan grunda

jämställdhetslagen.lönediskrimineringsbestämmelsen i 18 §åberopaintehöver
deblir direkt tillämpligadirekt effekt, dvs. deDirektiv kan ha vertikal staten,mot omen

direktivet korrekt och imedlemsstat inte genomföreller i tid. Ominte genomförs korrekt en
ovillkorliga användastydliga ochtillräckligt klara,nämligen bestämmelsertid, kan ärsom

direktha horisontellförmån rättssubjekt. har däremot inteför enskilda Dedirekt till ansetts
gångenfrågan förstaställdestillämpliga mellan enskilda. Denblir inte direkteffekt, dvs. de

sin i Marshallspets
di-frågan vilka offentligajämställdhetsområdet behandlatsmål harfleraI mot organ

sådanavgörandenEG-domstolensfå effekt. princip innebärrektiv vertikal direkt Ikan att
tillhandahåller hälsovård Marshallmyndighetifråga offentligeffekt inträder somom en

upprätthålla allmänförmyndigheterförfattningsmässigt oberoende attansvararsom
statligrättslig form,och,säkerhet Johnstonordning och oavsett ett som genom enorgan

tillhandahålla allmän tjänst ochkontrollansvarig för underåtgärd gjorts statensatt somen
normaltgår vad följer reglerändamål fått befogenheter utöverför detta som av somsom

få sin sakavsåg Enskildas möjligheterBritish Gas.enskildamellan Foster,gäller attsom
alltså i medlemsstat inte harolikaförhållande till arbetsgivare kanprövad i somvara enen

arbetsgivarenberoendetiddirektiv i eller Den ärgenomfört sätt. ärrätt rätt ettett av om
ej.enskilt rättssubjekt ellerannat

jämställdlhetsområdet domstolen ha direkthari direktivbestämmelserFlera ansettsav
innehåller frånundantagnationell lagstiftningdomstolenuttaladeeffekt. Ilohnston att om

gårlikabehandlingsdirektivet, längre vadilikabehandlingsprincipen i artikel 2.1 änsom
tillgånglikabehandling det gällerprincipentillåtet enligt artikel 2.2, över närär tar omsom

3 ECRC-26/62,1963 l
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till anställning utbildning frågoroch i yrket, vilka regleras i artiklarna 3.1 och 4.1. I Mar-
shall förklarade domstolen artikel iI 5 direktiv hade direkt effekt. Och i Fosteratt samma
gällde sak artikel 5.1.samma

Också frågai direktivet social trygghet har EG-domstolen frågor direktprövatom om om
effekt. Frågan uttryckligen första gången i FNV-fallet. EG-domstolen uttalade i sitttogs upp
förhandsavgörande artikel 4 i direktivet fick direkt effekt den 23 december 1984, dvs.att

dåden dag direktivet skulle införlivats såha med nationell inte skett dessförinnan.rätt, om
fårEnligt domstolen åberopamedlemsstat inte sin välja hur direktiv skall in-rätt att etten

frånkännaförlivas för effekten sådana åberopashos bestämmelser kan inför dom-att som
direktivetstol, inte har tillämpats till fullo. Tills medlemsstat infört nödvändigaäven om en

åtgärder för införliva direktivet social trygghet har kvinnor till behan-rättatt om samma
dling situation.imänsom samma

frågan någonDomstolen har aldrig uttryckligen uttalat sig i del likalönedirektivetom av
direkt effekt,har den ställts i flera fall Macarthys, Worringham, Murphy, Garland,atttrots

Möjligen på bådeBarber. kan det bero redan artikel 119, vilken har hori-nämntsatt som
vertikalsontell och effekt, tillämplig.ansetts

Om bestämmelse i direktiv lämnar för de nationella myndigheternaett utrymme atten
själva hur de skall handla kan den inte ha direkt effekt och kan inte tillämpasavgöra av en

pånationell domstol fall den har EG-domstolen verkar dock detpröva.ett att attsom anse
finns för nationella myndigheternasde handlingsfrihet. Om igränser gränsen överträtts en
nationell inte tillämpas. alltsåbestämmelse kan den Det finns vissa möjligheter för enskilda

fall4.nationellt åberopa sådantEG-rätten iävenatt ett

EG-rättens företräde framför nationell rätt

förståelsen kvinnors formella rättigheter enligt det ocksåFör och mäns de EG-rätten ärav
nödvändigt erinra principen företräde framför nationell PrincipenEG-rättens rätt.att om om

någonfinns inte i fördragstext har utarbetats och utvecklats domstolen med början iutan av
står konfliktGend Den innebär varje nationell domare inför mellanLoos. att som envan en

måstebestämmelse i nationell och EG-rätten tillämpa den EG-rättsliga bestämmel-rätten
tillhandahålleråsidosätta den nationella. Gemenskapsrätten enligt domstolen vidareochsen

måste effektivt interegler nationella domstolar skydd rättigheternaäven ärettge omsom
rätts. ådra skadeståndsskyldighetskyddade i nationell sista hand kan sigI staten gentemot

underlåtenhettredje för genomföra direktiv och EG-rätten dess avsedda ef-att ettman ge
fekt .

4Prechal 33fochdäranmärktarättsfallBurrowss
5 ECRFactortame,C-2l3/89, 1990 2433
6 1991ECRl-5357Frankovich,C-6ochC-9/90,



Primärrätt

Romfördraget

kvinnor ochjämställdhet mellanutgångspunkten arbete med mänför EG:srättsligaDen
lyderartikel 119.i Denfinns RF:s

fortsättningensäkerställaoch iunderden första upprät-skallVarje medlemsstat etappen
och för lika arbete.lön for kvinnorthållaprincipen lika mänom

övrigaminimilönen allaförståsden grundellermed"lön"artikelskall gängseI denna samt
direkt eller indirekt,naturaförmånereller arbetstagaren,förmåner form kontanteri somav

anställningen.får arbetsgivaren grundavav
innebärkönsdiskrimineringLika lön attutan

beräkningsgrunder,skall fastställasenligtför lika arbetea ackordslön samma
för lika arbete.skall likab tidlön vara

fogats protokoll 2har till RFockså Unionsfördraget. Enligt dettaiberörsArtikel 119 nr
Protokollet,Europeiska gemenskapen.upprättandeangående 119 i Fördragetartikel avom

avgörandet iaktualiserats Bar-till detmed hänsynBarber-protokollet,kallats att avsom
bestämmelse.bermålet, innehåller följande

grundförmånerför arbetstagarefördragskallartikel ll9 i dettatillämpningenVid avav
tillmånförrnånernakan hänföraslön och i denintetrygghetssystemsociala som omanses

förmåns-eller derasgällerarbetstagaremaj 1990, detden17anställningstiderföre närutom
eller inlettvid domstolväckt talanden tidpunktenharanhöriga före ettberättigade som

lagstiftning.tillämplig nationellförfarandeenligtlikvärdigt

protokolletSociala

socialpolitik, detprotokoll 14avtalet ifogatsUnionsfördragethar enligtTill RF även omnr
måloch medlemsstaternasgemenskapensi avtaletartikelsociala protokollet. I 1s.k anges

arbetsförhållanden,levnads- ochförbättrandesysselsättningen,främjandebl.a. avavsom
mänskligautvecklingarbetsmarknadensskydd, dialog mellansocialtfullgott parter, avett

utslagning.kampsysselsättningvaraktigt högmöjliggöraför samt motattresurser
målen skalli artikelförverkligaförgemenskapen,avtaletartikel 2.1 iI attattanges

områden.antal Ettinomverksamhetmedlemsstaternaskompletteraunderstödja och ett av
arbetsmarknaden och likaför kvinnor ochmöjligheter män"Likadessa anges vara

direktivbl.a.kunna skeFörverkligandetarbetsplatsen". att ut-möjligheter genomanges
ienligt artikel 1890 RF.majoritetkvalificeradsådana direktiv skall krävasfärdas. För

ändringenviktigasteartikel ll9. Den utgörs6 ändringar iinnehåller i artikelAvtalet av
följandeartikel 119 haavtalet skallartikeln. Enligttillstycke lagtstredjedet somnya

lydelse:

för likaochlön för kvinnorprincipen lika mänskall säkerställamedlemsstatVarje att om
tillämpas.arbete
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dennaartikell skall med "lön" den vanliga minimilönengrund- eller allasamtavses
förmånerövriga i form naturaförmånerkontantereller arbetstagaren,direkt eller in-av som
får pådirekt, arbetsgivaren, grund anställningen.av av

Lika lön könsdiskrimineringinnebärutan att
a ackordslönför lika arbeteskall fastställasenligt beräkningsgrunder,samma

tidlön skall lika för likab arbete.vara
artikel skall inte hindra medlemsstatfrån behållaDenna eller införa särskildaför-atten

månerför det lättareför kvinnor yrkesverksammaeller för förebyggagöraatt att attvara
eller kompenseranackdelari derasyrkeskarriärer.

Avtalet socialpolitik del och härigenomRF har gemenskapens kompetensutgörom en av
jämställdhetsområdet påtagligt.utvidgats Avtalet ingicks dock mellan gemenskapens

medlemsstater med undantag Storbritannien. Enligt det tillhörande protokollet överens-av
dåvarandekom alla tolv medlemsstater elva dem använder institutioner, för-EUsatt av

från årfaranden och instrument för de syften i sociala stadgan 1989. Resultatetangessom
tillkommakonstruktionen gemenskapsrätt kan tillämplig i allaär äratt somav

Storbritannien.medlemsstater utom
alltså tvåkonstateras det efter Maastricht finns rättsliga förDet kan grunder fattaatt att

arbetslivsfrågor, jämställdhetsfrågor.beslut i inbegripet rättsliga hos direktivDen statusen
tillkommer med stöd det sociala protokollet oklar liksom konsekvensernaär än-som av av

dringen artikel 6.3 det. Vad ändringen egentligen syftar till eller vilken dessär närmareav
inte klarlagd.innebörd hellerär, är

Tillägget till artikel 119 kan i förstone bestämmelse kvinnorsynas vara en som gynnar
någon åtgärderaktiva till kvinnors fördel. Avsikten med tilläggetoch medge före-typ av

jämställdhetsåtgärder,faller dock inte varit öka för aktiva positivha sär-att utrymmet t.ex.
tillåtetbehandling. heller kan det generellt fördel för kvinnor detInte äratt attses som en

upprätthålla åldersgränserskilda för kvinnor och det gäller skyldighetmän närt.ex. att
anställning uppbära avtalspension. sådan skillnad ilämna eller En kan stället medföra atten

arbetsgivare mindre benägna anställa kvinnorär än män.att
Sverige anslöt sig i och med EU-medlemskapet till det sociala protokollet.

Sekundärrätt

Direktiven

första de direktiv utfärdats rådetsDet direktiv 75/117/EEG den 10 febru-ärav sex som av
Direktivet1975 lika lön. preciserar innebörden artikelari principen 119.om om av

Rådets 76/207/EEG den 1976direktiv 9 februari likabehandlingprincipenav om om av
kvinnor och fråga tillgångi till anställning, yrkesutbildning och befordranmän samtom

förbjuder varjearbetsvillkor bl.a. form direkt och indirekt könsdiskriminering i deav
angivna avseendena.

På socialförsäkringsområdet finns rådets direktiv 79/7/EEG den 19 december 1978av om
ifrågalikabehandling social trygghet. Det lagstadgade trygghetssystem ochavserom om-

fattar den del befolkningen har eller har haft anknytning till arbetsmarknaden, dvs iav som
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både och företagare. Direktivetde förvärvsarbetande arbetstagareförsta hand är egnasom -
också kvinnor och arbetssökande ellerföreskriver likabehandling ärmän somav som av-

ålder, sjukdom, invaliditet eller arbetsolycksfall.förvärvsverksamhet bl.a. grundbrutit av
fråga1986 likabehandlingrådets direktiv 86/378/EEG den 24 juli iGenom omav om

rådets direktiv 86/613/EEGsocial trygghet ocheller yrkesbaserade förföretags- system av
med rörelse, bland1986 likabehandling kvinnor ochden december11 män egen an-om av

något. innehållerDirektiven samtidigtutvidgades principen likabehandlingjordbruknat om
två direktiven omfattar kollektivavtalsbaseradeförsta de nämndaflera undantag. Det av nu
föremål för det till den rättsutveck-försocialförsäkringssystem. Det översynär att anpassa

till ändringsdirektiv har antagitspraxis. förslagdomstolens Ettling skett avgenomsom
rådet.iFörslaget liggerkommissionen. nu

den 19 oktober 1992rådets direktiv 92/85/EEGdirektivetDet ärsenast antagna av om
på arbetsplatsen för arbetstagareoch hälsaförbättra säkerhet äråtgärder för att som

skydda gravidaAvsikten med direktivetnyligen har fött barn eller ärgravida, attammar.
Arbetsgivaren har viss skyldighetfrån arbetsmiljörisker.kvinnor vissaoch ammande att

bilaga, i vilkendirektivet finns fogatbevilja ledigt. Tilleller i sista handomplacera en
för gravida kvinnor. Vissaförbjudnaverksamhet,vissa ärräknas typer somavupp

tid efter förlossningengraviditeten ochtill nattarbete underinskränkningar i möjligheten en
ledighet undertill sammanhängandei allmänhetockså. Gravida kvinnor har rätt enanges

också uppsägningDirektivet skyddförlossningen.före eller efterminst veckor14 motger
ersättning.bibehållen till skäliglön och ellergraviditet och tillgrund rätträttav

EU-inträdetSverige i och medfullt genomförda idirektiven skulleangivnaDe varasex
i 1993:77.in bilagor Dsfinns intagnajanuari i 1995. Deden 1 extenso som

Direktivförslag

ändringsdirektiv avseende di-förslaget tilldirektiven ochrättsligt bindandedeUtöver sex
förslag till direktiv, bl.a.utarbetat ytterligarekommissionen86/378/EEG harrektivet ett om

direktivförslagtrygghetsdirektiv ochsocialt 1987tredjeföräldraledighet 1983, ettett om
två deltidsarbete1988, direktivförslag avseendediskrimineringoch indirektbevisbördan

1990.atypiskt arbetearbete ibland benämntoch tidsbegränsat
år. behandladesrådet i flera DetFöräldraledighetsdirektivet har legat blockerat i senast av

samrådsförfarandelagstiftningsförfarandet ochDåfebruari 1995. avbrötskommissionen i
med arbetsmarknadensprotokollet inleddesoch 4 i socialai artikel 3 parter.som avses
arbetsgivar- och arbetstagar-dvs.med ETUC, UNICE och CEEP,Kontakter togs

det gäller möj-ljusning har inträffatpå Europanivå, i frågan. vissEn närorganisationer
ramavtal iträffaderådet följd dessafå direktiv iligheten ettparterattantagetatt ett som av

föreslå rådet avtalets bestäm-kommissionen skallhar begärtslutet 1995. De antaattattav
Storbritannien.med undantag Ettmedlemsstaterdem bindande för EU:smelser och göra av

våren 1996.i rådet underbli behandlatdirektivförslag väntas
medförena förvärvsarbetetill underlätta för kvinnor ochsyftar mänAvtalet attatt

alltsåbestämmelser kanminiminivåer.slår fast vissa Merföräldraansvar och gynnsamma
individuell tilltillförsäkrasenligt avtaletoch skall rättnationellt. Kvinnorinföras män en
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föräldraledighet vid bams födelse eller i samband med adoption. skallRätten omfatta minst
månader år.före det barnet fyllt till8 Rätten ledighet skall i princip inte kunna överlåtastre
den andra föräldern.

villkoren för ledigheten skall läggas fast nationellt iDe lag eller kollektivavtal.närmare
frågorExempel kan behöva regleras nationellt räknas i avtalet. Eventuell rättsom upp

till ledigheten föreslås nivå.ersättning under reglerat nationell
ocksåinnehåller till ledighetAvtalet regler vid akut behov i samband med sjukdomrätt

i familjen.eller olycksfall
frånVid tvister tolkningen avtalet skall kommissionen begära yttrande avtalspar-om av

tema.
direktivförslagen igenom rådetde övriga i den tiden, efter-Inget väntas närmasteav
Storbritannien direktivde blockeras och antagande anställdas rättigheterettav av omsom

rådet.ofta enighet ikräver
Direktivet bevisbördan, behandlar indirekt diskriminering, diskuteradesävenom som

rådet någon uppnåddes Ocksåi hösten 1994 enhällighet inte. beträffande dettasenast men
tagit med arbetsmarknadens enligt förfarandet ihar kommissionen kontakt artikel 3 iparter

målEnligt direktivförslaget skall bevisbördan i könsdiskrimin-avtalet socialpolitik. omom
sig könsdiskrimineradering inte ligga enbart den kärande den skallutansom anser vara

påvisafördelad mellan Käranden skall bara behöva misstanke köns-parterna. omen
arbetsgivaren därefter motbevisa misstankendiskriminering. Om det lyckas skall attgenom

inte brutit likabehandlingsprincipen. definition indirektvisa han eller hon har Enmotatt av
föreslås också.könsdiskriminering allt väsentligt innebär förslaget domstolens praxisI att

lagfásts Enderby.Danfoss,
sociala trygghetsdirektivet har samband med det direktiv 86/378Förslaget till det tredje

föremål tillbakaför ändringsförslag. kommer troligen dras ochDet ersättasär attsom nu av
förslag.ett nytt

tvåOckså förslagen till deltidsdirektiv kommissionen tagitbeträffande de har kontakt
deltidsarbetearbetsmarknadens Enligt kommissionens brev till tillmed ärparter. parterna

både kommissionen ocksåfördel för de anställa och arbetsgivarna. Deltidsarbete kan enligt
måsteför arbetstillfällen. varje fall stämpeln "näst bästa"en guldgruva" I val"vara nya av

alltsåbort. Kommissionen har positiv deltidsarbete vid iän ärtas en mer syn vana
målenSverige. för jämställdhetspolitiken i Sverige sedan länge kvinnorEtt ochär attav

rättigheter,skall ha skyldigheter och möjligheter ha arbetemän att ettsamma som ger
något svårt uppnåekonomiskt oberoende, med deltidsarbete strategi.är attsom som

Icke bindande rättsakter

Rekommendationer

också mångabindande rättsaktema har icke-bindande jämställdhetUtöver de beslut rörsom
mellan kvinnor och fattats inom EG i form rekommendationer, resolutioner, delmän av en

Sådanabeslut rättsakter kan dock relevanta vidmed handlingsprogram, nationellm.m. vara
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genomförandeåtgärder eller kompletterarättstillämpning, särskilt den belysernär attavser
bestämmelser.bindande

åtgärder preambelnaktiva för jämställdhet. Iår rekommendationRådet 1984antog omen
likabehandlingsdirektivet,rådet isig till artikel 2.4rekommendationen hänförtill som

Därefter deför kvinnor ochåtgärder främja lika möjligheterför män.möjliggör attatt anges
på jämställdhet mellanavskaffa bristinte tillräckliga förexisterande rättsaktema är att

åtgärder vidtas regeringama, arbets-aktivainte parallellt med dessakvinnor och män avom
medlems-rekommendationernaberördaoch andra Enmarknadens attparter, varorgan. av

åtgärderna skullesådana åtgärder. Syftet medför aktivaskulle antastaterna varaprogram
attity-socialafördomar kvinnor, beroreffekternaavskaffa eller motverka motatt somav

rollfördelning itraditionellföreställningarfotadebeteenden och strukturer,der, om en
åtgärderBlandnå könsfördelning i arbetslivet.bättrekvinnor ochsamhället mellan män en

arbeten ochtill otraditionellakvinnor söka signämndes attatt uppmuntra ar-varsom
också.åtgärder rekommenderades EnOpinionsbildandebefattningar.betsledande rapport

från kommis-1987. Enskullerekommendationenutfallet rapportsenastavgesom av
ytterligareåren följtsåtgärder. Under har denriktlinjer för aktivaår innehöllsionen 1988 av

of Rekommen-i publikationen Women Europe.bl.a. redovisadeoch studier,och rapporter
åtgärder.för aktivaåberopas kommissionensbl.a. idationen eget program

årtrakasserier 1991.sexuellarekommendation rörandeEn antogs
År social stadga bl.a.deklarationrådet icke bindande1989 tarantog uppsomom enen

jämställdhetsfrågor. Storbritannien ställde sigochanställningsvillkorfrågor arbets- ochom
aktivtjämställdhetsfrågor inriktadefrämstflerapunkt 16utanför. Stadgansdock tar upp

bildarsociala stadgankvinnor ochmellan Denfrämja jämställdhet män.arbete för ut-att
socialpolitik.gångspunkt för avtalet om

Resolutioner

antagits sedanmellan kvinnor ochför jämställdhet mänhandlingsprogrammenTre somav
beslut irådet. docki fjärderesolutioner Detår antagits1982 har ettantogs genomgenom

rådet.
sina förslaginnehöll blandför perioden 1982-1985handlingsprogrammetförsta ettDet

likabehandlingsdirektivetiåtgärder. Enligt detta artikel 2.4aktivaavsnitt utrymmegerom
utvidga och utvecklamedlemsstaternaåtgärder. uppmanadessådana Iför attprogrammet

särskilt artikel 2.4direktivet ochanslutning tillåtgärder redan vidtogs iaktivade attsom
tillämpades.

uppfattningen1986-1990 präglasperiodenhandlingsprogrammet förOckså andradet av
ocksåmedlemsstaternaåtgärder, vilkatill aktivalikabehandlingsdirektivet leder tankenatt

uppmärksammade för förstahandlingsprogramytterligare.intensifiera Dettaattuppmanas
särskild bilaga redo-institutioner. Iinom gemenskapensgången jämställdhetsarbetet en

åtgärder redo-vidtagnaåtgärder hade antagits, redanför aktivavisades att ett program
åt-de aktivaåtgärder vidtas. Vilkaaktiva skulleområden vilkadevisades och angavs

intepreciseradesgärderna skulle närmare.vara
perioden 1996-2000förMålen med handlingsprogrammet vara:anges
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främja dimensionen lika möjligheter för kvinnor och integreras irör allmänatt att som
åtgärder,politik och alla

moblisera näringslivets och samhällslivets aktörer för genomföra lika möjligheteratt att-
för kvinnor och män,
främja lika möjligheter för kvinnor och i föränderlig ekonomi, särskilt inommän ut-- en
bildning, yrkesutbildning, och arbetsmarknad,

främja kvinnors familjeliv,och yrkes- ochmänsatt-
främja jämnare könsfördelning i beslutsprocessen,att en-

förutsättningarnastärka för utövandet rättigheter lika möjligheter för kvin-röratt- av som
och männor

sitt förslag till handlingsprogram kommssionen bl.a. den särskilda arbetsgrup-I attanger
med fem kommissionärer har bildats till uppgift till förstaskall ha detatt attpen som se av

målende angivna genomförs. Kommissionen vidare utveckla integrerad policyattavser en
bådeför bättre balans det gäller antalet kvinnor i beslutsfattande ställning och kvin-nären

fråntill inflytande utformningen policies.möjligheter vi Ett meddelande kommis-nors av
år.sionen i början detta kommer inte-kommer Där hurnärmareatt presenteras attav anges

greringen dimensionen lika möjligheter för kvinnor och skall genomföras.mänav
påYtterligare exempel resolution den den 27 1995 jämn köns-ärett en av mars om

vid beslutsfattandet.fördelning

EG-domstolens praxis
behörighet- målDomstolens olika typer av

Mål jämställdhetsfrågor mål.har domstolen i Det har skett irör prövats tre typersom av av
mål fördragsbrottstalan artikel vidare idär kommissionen fört enligt 169 i RF. Det har skett
mål förhandsavgörande enligt artikel i tillämpningen EG-bestäm-177 RF. Om avom en

utgången vid nationellmelse betydelse för tvist, behandlas domstol ochär av av en som en
det oklart hur bestämmelsen skall tolkas, kan och i vissa fall skall den nationellaär - -

sådantinhämta sig tolkningendomstolen avgörande. Domstolen uttalar baraett om av en
bestämmelsen tillämpas i falletEG-bestämmelse. Hur skall det enskilda denavgör na-

såtionella domstolen. sak EG-domstolens uttalanden ibland utformasEn är att att ut-annan
gången vid den nationella domstolen given.är

få jämställdhetsfrågorDomstolen kan ställning till vid sin prövning tvisteräven ta av
mellan gemenskapen arbetsgivare och enskilda tjänstemän. sker i för-Detsom numera
stainstansrätten med möjlighet överklaga till domstolen artikel 179 i RF.att

målFörstainstansrätten mellan institutioner deras anställda. Som tidigareEU:s ochprövar
saknar i övrigt enskilda möjlighet föra talan i EG-domstolen i köns-nämnts attpersoner

diskrimineringsfrågor, sig enskild medlemsstat eller arbetsgivare.t.ex.mot mot envare en
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Lön

idéer livskvalitetentill gemenskapema fanns grundläggandeinitiativtagarnaBland attom
två radikaltfram fanns dockför människor. fördraget arbetadesskulle förbättras dess När

socialpolitik etablerandet och funktionensambandet mellan ochskilda uppfattningar avom
också skillnader i omfattningfanns vid denna tidmarknaden. Dethos den gemensamma

Särskilt i Frankrike gällde lagstiftninginnehåll olika sociallagstiftning.i de ländernasoch
Lika för lika arbete gälldeförmån, dyr för arbetsgivarna. löntill arbetstagarnas t.ex.som var

ILO-konventionen likalön och franska arbets-hade redan ratificeratredan Frankrike om --
i länder.normalt minst dagar, andra Fran-till längre betald 24hade änrätt semester,tagare

också förmånligare för övertidsersättning i andra länder.reglerska hade änarbetstagare
för iindirekta produktionskostnadernaFrankrike befarade demedfördeDetta att att varor

konkurrenskraftigaskulle bli denfranska inteFrankrike skulle göra att gemen-varor
därförfransk industri. Frankrike försökteoch skulle skadamarknaden det övertygasamma

måste lika hela densociala kostnadernaövriga förhandlande de överde görasattstaterna
å ansåg harmonisering indirekta ellerTyskland sin sidamarknaden. att avengemensamma

ska-bli följden den marknadenoundvikligen skullesociala kostnader att gemensammaav
också få minimum regeringsingripanden detangelägetpades. Tyskland närettatt avvar

nåddes två i Romfördra-avspeglas i artiklarpriser. kompromiss,gällde löner och Den som
fåFrankrike lyckatsartikel 120 betald ledighet. hadelika lön ochartikel 119get, omom

från befarat.den "sociala dumping"bestämmelser skyddade landet som mansom
dimensionen inom EU har fortsattFrågan framsträdande den sociala skallhur attvara

till uttryck i sambandmotsättningar mellan medlemsstaterna. De kommedföra starka senast
Å Storbritannien den europeiska inte-sidan främsti Maastricht.med fördraget attanserena

Åså få möjligt. andramarknadskraftema och bör ha reglergrationen skapas sommanav
medlemsstaterna, EG bör ha utveckladFrankrike, de flestasidan över-stött att enavanser

tillåtasskall utveck-lagstiftning inte marknadskraftemanationell och styraatt ensamma
lingen.

Artikel 119

Direkt effekt

artikel fullt genomslag i det andra Defrenne-falletPrincipen direkt effekt för 119 fickom
från år i Jenkins, Garland,1976. Domstolen har domar Worringham, Macarthys,senare

upprätthållit principen.Bilka ,Rinner-Kühn, Kowalska, och Lengerich DeBarber, Nimz
alltsåsåväl direkt indirekt könsdiskriminering. Artikel 119 kan inämnda fallen avser som

sådana åberopas förhållande både offentliga pri-direkt i nationell domstol i till ochfall en
arbetsgivare lag,arbetsgivare vid olika lön för lika arbete hos grundvata samma av

kollektivavtal och individuella anställningsavtal.
tolkningen "lön". EG-domstolen fann härWorringham-fallet gällde bl.a. uttrycket attav

arbetsgivaren betalar för arbetstagares rakningavgift till pensionsförsäkring, som enen en
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tillägg till ingårlönen och därmed i underlaget för bestämma hur brut-ett att storsom som
tolönen "lön" enligt artikel i119 RF.är, utgör

arbetsgivaren, i detta fall, betalar avgiftAtt enbart för medför kvinnor ochmän attsom en
får någotolika lön för lika arbete. nationell direktDetta domstol kan fast-män är som en

delar ingårställa med hjälp de i lönen och de kriterier i artikel 119. Där-somav som anges
sådantför enligt domstolen artikel i fall ocksåhar 119 direkt effekt och de nationellaett

skyldiga tillförsäkradomstolarna enskilda det skydd artikeln dem.är att personer som ger
artikelns direkta effektI Macarthy uttalade domstolen konkreta bedömningaratt avser av

faktiskt utförtsdet arbete arbetstagare olika kön arbetsplats. Artikelsom av av samma
fåttkvinna lägre lön119 gäller har under period före kvinnan varitnär änen en man som en

anställd i lika denna.arbete som
Jenkins-fallet betalade brittisk tillverkare damkonfektion deltidsanställdaI tioen av

timme heltidsanställda.lägre lön EG-domstolen uttalade löneskillnadänprocent attper en
i realiteten indirektkan strida artikel 119, den endast betala lägre lönär sättmot ett attom

till på grund företrädesvisdeltidsanställda denna kvinnor. Omutgörsattav grupp av en na-
åtgärdertionell hjälp gemenskapens eller nationella fastställadomstol kan lägreutan attav

timlön för deltidsarbete för heltidsarbete innebär könsdiskriminering enligt EG-än är
domstolen artikel direkt tillämplig.119

Garland uttalade EG-domstolen liksom i de tidigare fallen nationell domstol,I att om en
utgångspunkt hjälpmed i kriterierna för lika arbete och lika lön gemenskapens ellerutan av

reseförmånernationella åtgärder, fastställa särskildakan garanterandet enbart tillatt av
pensionerade manliga arbetstagare innefattar könsdiskriminering, bestämmelserna iär ar-

direkt tillämpliga.tikel 119 i Romfördraget
till sin tidigare praxis uttalade: kvinnaBarber hänvisade domstolen ochI om en var

ålderspension uppsägningberättigad till avtalad omedelbart i samband med grund av ar-
ålder bara till pension skullebetsbrist medan i hade fallarätt utsomen man samma en

sådan tvåskillnad i lön mellan kategorier arbetstagare, denresultatetsenare, en somvar
beståndsdelarnationella själv kan granska lönens olika dedomstolen ochavgöra attgenom

kriterier i artikel 119.som anges
ståndpunkten från EftersomDomstolen bekräftade Kowalska, och Lengerich. lönenNimz

enligt arbetsgivarpartenreglerats i kollektivavtal inte EG-domstolen kompetent ivar
ogiltigförklarande avtalsbestämmelsema skulle skapaLengerich. Ett ett tomrum,av som

fyllas nationella domstolen. kunde inte komma fram till hurinte kunde den Denna par-av
frågan påståddade hade känt till det brottet gemenskapsrät-skulle ha reglerat motterna om

ansåg fådock de tyska domstolarna ovedersägligen hade bes-EG-domstolen rättten. att att
då frågai frågan. inte bli tal avvisa i fall de nationellaked Det kunde näratt ettom en

innehålletfå i Könsdiskriminer-domstolarna har behov besked gemenskapsrätten.att omav
åtgärderingsförbudet omfattar inte bara offentliga myndigheters utsträcks till allaävenutan

anställningsavtal.avtal kollektivt reglerar arbeten liksom till individuella Ar-typer av som
för inför nationell domstoltikel l19 tillräckligt preciserad skall kunnaär att en person en

åberopa iden skall ha företräde framför nationella bestämmelser lag och avtalatt som
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sådant fåi fallmissgynnade harden rättartikeln. tillhörstrider De ett attmot gruppensom
förhållande arbetstid.till siniandra arbetstagare,villkor somsamma

effekten sinatillbakaverkandegånger för dennågrahar gränsDomstolen satt aven
och Barber.Defrenne BilkaExempel det II,artikel 119.tolkningar ärav
EG-domstolen uttalatdiskriminering, hadegällde direkti Defrenne II, attRedan ar-som

då både gällde detdeträttssubjekt ochmellan enskilda närhade direkt effekt119tikel en-
effekten kundedirektafrågor rörde kollektivavtal. Denianställningsavtalet ochskilda som

från april 1976,den 8från för avgörandet elleråberopas tiden dagenfördomstolenenligt
dessförinnan.framställtsanspråk artikeln intesåvida grundade

ifråga indirektfortsatt allmänteffekt har sedanbeträffande direktUtvecklingen om
tvåockså följande fall di-iEG-domstolen harBilka-fallet,diskriminering, t.ex. mengenom
deltidsan-rörandebestämmelserdiskriminerandefrågor indirekthaftrekt prövaatt om

kollektivavtal.tagits inställda som
tilllämpninginnebar förbudartikel 119i KowalskaEG-domstolen fann motatt av en

förmånfrån vissdeltidsanställda närutesluterkollektivavtal,ibestämmelse enensom
förutsättninggällde underdeltid.kvinnor arbetar Detta attmindre andel änmänavsevärt

objek-grundades enbartdeltidsanställdaförvisa undantagetinte kundearbetsgivaren att
också arbets-fast denDomstolen slogoberoende kön.skältivt godtagbara att gruppav

övrigabehandlasdiskrimineringen harindirekta rättför den attutsätts ar-somtagare som
förmån kollektiv-fåarbetstid, deltill sinalltså, i proportionochbetstagare samma somav

kollektiv-alltså få utfyllande effektArtikel 119 kanövriga arbetstagare.avtalet ger
avtalet.

också falletii kollektivavtalbestämmelserdiskriminerandeFrågan indirekt uppevarom
i Kowalska.alltigenom detsammaförhandsavgörandedomstolensblevHärNimz. som

fråga direkt ef-aspekter iVrøege-målen väcktes ytterligareisscher ochColoroll, FI om
företags- ochfrågor kringrördeColørollrättssubjekten.gällernämligen detfekt, när en

särskiltarbetsgivarenförvaltadesintepensionsfond ettutanyrkesbaserad avavsom
intedomstolaråberopas i nationellaansåg artikel 119 kanEG-domstolenrättssubjekt. att
iuppehälleför sittberoende demockså ärbara arbetstagare enutan som avpersoneravav

också fondens förvaltare.arbetsgivarentvist inte bara utan motmot
pensions-administrerarslår fast dedomstolenOckså ochi Fisscher Vrøege att ensom

anställda kanarbetsgivaren. Delikavälför artikel 119,inommåste handlafond somramen
försäkringsinrättningen.grundade kravalltså sina artikel 119rikta mot

huvudsakligenharEG-domstolen rörtartikel 119många fall rörande prövatsDe avsom
diskriminering,indirektoch sär-"lika arbete"med"lön", vaddefinitionen som menasav

finnstiotal falldeltidsanställda. Ettheltids- ochbehandlingsamband med olikaskilt i av
Barber-domen.nämndatidigaresamband med denharsom

med länVad menas
skyldighetgälldedetkvinnor ochåldersgränser för närmängällde skildaDefrenne III om

Även sådant åldersvillkor har119.artikelanställning stred ettlämna mot omatt en
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ekonomiska konsekvenser slog EG-domstolen fast artikel 119 inte tillämpligär andraatt
anställningsvillkor Fråganlön. gällde dock inte iän detta fall lön.

Defrenne det förstaI fall könsdiskriminering EG-domstolen prövade. Enligtvar av som
EG-domstolen utgjorde lagstadgade pensionsförmåner inte lön enligt artikel 119 eftersom
det inte sig förmånrörde arbetstagarna fick från arbetsgivaren. Här försökteom en som
alltså domstolen skillnad mellan lön ochgöra lagreglerade pensionssystem. Numera, ien
och med Barber-domen, upprätthåller domstolen den skillnaden fullt Domstolen uttaladeut.
där ersättning arbetsgivare betalar till arbetstagare i anslutning tillatt anställningsom att en
upphör grund frånuppsägning arbetsgivarens sida lön enligt artikelutgör 119av oavsett

den avtalad, lagreglerad eller frånär helt frivillig arbetsgivarens sida. Domstolenom utta-
lade vidare pension enligt privat företagsbaserad försäkring, till skillnad frånatt denen
allmänna pensionen enligt socialförsäkringslagstiftningen, omfattas artikel 119. Detav
gällde avgift betalades till sådantäven delvis avgiften till denett systemom en som ersatte
allmänna pensionsförsäkringen. Det stred artikel 119 ha åldersgränseräven skilda imot att

företagsbaserat försäkringssystem, åldersgränsemaäven baseradesett grän-om samma
enligt socialförsäkringslagstiftningen. EG-domstolen slog vidare fast deser som att om na-

tionella domstolarna skulle kunna granska jämföraoch olika anställningsförmånertyper av
för hindra och avskaffa könsdiskriminering, förutsattes klarhetatt och tydlighet. Detta
kunde enligt domstolen bara ske principen lika lön tillämpades frågai varjeom om om an-
ställningsförmån för sig och inte någongrundval helhetsbedömning lön och övrigaav av
förmåner tillsammans.

I Worringham gjorde arbetsgivaren inbetalningar till yrkesbaserade pensionsfonder
frånavdrag bruttolönen, fanns någondet avtalsenlig skyldighet till det.utan attgenom

betraktadesDessa lön enligt artikel 119.som
Samma bedömning gjorde EG-domstolen i Liefring-fallet. EG-domstolen konstaterade att

belopp statliga myndigheter betalade in till särskild försäkring för statstjänstemänen
påverkade deras bruttolön och därmed ingick i underlaget för beräkning förmåner,andraav
kopplade till såsomlönen, arbetslöshetsersättning EG-domstolen uttalade att ettm.m.
sådant försäkringssystem oförenligt med likalöneprincipen iär artikel 119 i den mån de
skillnader uppstår mellan bruttolönen för kvinnlig statstjänsteman, make ocksåsom en vars

statstjänsteman, och bruttolönenär för manlig statstjänsteman påverkardirekt beräk-en
ningen förmåner,andra vilkas storlek beror såsomlönen, arbetslöshetsersättning.av av

Bilka-fallet avsåg tillläggspensionsförmån varuhus betalade till sina anställdaetten som
i samband med de lämnade sin uppnåddanställning vid pensionsålder. Förmånenatt

påbyggde avtal med den lokala fackliga organisationen utgickoch vid sidan lagstadgadeav
socialförsäkringsförrnåner. ingickDen enligt EG-domstolen del i anställnings-som en

Förmånenavtalet. utgjorde därmed lön i artikel 119:s mening.
Artikel också119 omfattar s.k. fringe benefits. reseförmånerGarland rörde till familje-

medlemmar arbetsgivaren, British Rail, frivilligt betalade till manliga inteutsom men
kvinnliga f.d. arbetstagare för deras familjemedlemmar. Reseförmånema ansågs lönutgöra

de inte utgick grund avtal. Avgörande för EG-domstolenstrots att ställningstagandeav
förmånema utgick direkt eller indirekt följd anställningsförhållande.attvar ettsom en av
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betala tillskyldigaarbetsgivareavsåg lagstadgad sjuklön utRinner-Kühn att ar-varsom
ansågs under lönebegrep-falla inSjuklönenlagstiftning.med nationellenlighetibetstagare

artikel 19.i 1pet

följdmålmedBarber

domstoleninskränkteföljdmål EG-domstolen. Barberi ItiotalmedfördeBarber-domen ett
yrkesbaserad/ pension"lföretags- ellertillkraft för "rätttillbakaverkandedomens en

ekonomiskamålet, maj 1990. Deden 17domen itill dagen förpension""entitlement to a
försäkringsinrättningar kundeBarberandrapensionsfonder ochförkonsekvenserna av

tolkades.pension""entitlementuttryckethurberoendevarierandebli mycket todock a
pensionsutbetalningaralladen omfattadeBarberdomentolkningmöjligEn att somvarav

förmånligaste tolkningenpensionsfondemaförBarber-domen. Denförefter dagengjordes
efter dagenpå pensionsrätt intjänatsskulle tillämpaslikabehandlingsprincipen somattvore

Barber- domen.för
imedlemsstaternafrågan dennågon dom i ettavkunnadomstolen hann togsInnan upp av

skulleEnligt medlemsstaternaUnionsfördraget.tillprotokollenredovisadetidigaredeav
likabehandling skulleFullständiggälla.Barber-domentolkningenretroaktivaminstden av

räckvidd blevjuridiskaår. Protokolletsungefär 40uppnås efterförrändärmed inte om-
domstolen kundetolkningeller endastfördragetdelutgjorde detdiskuterad somenaven-

åsidosätta
återfinns i Barber-tolkningdomstolen denaccepteradeoch MoroniOeverI Ten som

gällerdetsin betydelse. NärdelförloratdärmedharBarber-domenprotokollet. en av
ochColoroll Mo-både i Oever,domstolen Tenavvisade docklönbegreppettolkningen av

"lön".tolkningBarberdomenstolkningrestriktivuttryckligenroni-domama avaven
skallavtalsbaseratÄven medi enlighetbetalas system,efterlevandepensioner, ettutsom

lön.betraktasColorollochi Oeverenligt domarna Ten som
företagsbaserattill Oevertillhörde hustrun Ten1988oktober ettden 13 pen-Till sin död

dödsfallVid hennesarbetstagare.ocharbetsgivarefinansierades heltsionssystem, avsom
denförst efter 1änklingaromfattadeendast änkor ochefterlevandepensiontillgällde rätten

vägradesefterlevandepensionOeverbegärde Tendog,hustrun1989. Närjanuari men
stödde sitt kravOeverdöd. Tenhustrunsvid tiden förinte fannssådan, eftersom detta

Barber-domeninnanhade dötthustrutill hanshänvisadepensionsfondenmedanBarber att
meddelades.

innebarBarber-domenfastställts i attprinciperdeklargjorde i MoroniDomstolen att som
anställ-ipensionssystemdvs. ettcontracted-out-s.k. ettbara sominte systemett -

ellerföretags-system formeralla andralagstadgatningsförhållande utanersätter avett -
företag.inrättatstilläggspensiongällde ettFalletpensionsystem.yrkesbaserade avsomen

avgörandeockså lön. Detsådantmedenlighetutbetalades iFörmåner systemett varsom
lagstadgat.inteavtalsgrundat ochställningstagandetför systemetatt varvar

enligt vil-pensionssystem,till företagetsanslutenMoronimåletiBakgrunden att varvar
år 1983,företagetlämnadeår.65 Hanför60 och mänpensionsåldem för kvinnorket var

frånin, utgicktjänatpension hanvilkenskulle beräknaår.fyllt 65 När manhaninnan man
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full pension med avdrag för vad han skulle ha tjänat med hänsyn till mångahur år han
hade kvar till pensionsåldem, han slutade. En kvinnanär i situation skulle ha haftsamma en
högre intjänad pensionsrätt, eftersom hon hade haft fem år mindre kvar till pensionsåldem.
Enligt EG-domstolen stred förfarandet artikel 119. EG-domstolen uttalade sig ocksåmot

förhållandet mellan artikel 119 och direktivet 86/378 likabehandling i företags- ellerom om
yrkesbaserade pensionssystem och slog fast direktivet aldrig kan inskränka räckviddenatt

artikel 119. Fördraget primärrätt direktivetutgör och sekundärrätt.av
Coloroll brittisk företagsgrupp hade upphört med sin verksamhet 1990 ochvar en som

frågan uppkom hur dess olika pensionsåtaganden tidigare anställda skulle fullgöras.mot
Domstolen prövade flera frågor,andra demutöver redan redovisats. frågaEn gälldesom
problemet fondens medel otillräckliga för förmånemaatt likvärdiga.göra Dettaattvar
måste enligt domstolen lösas med hjälp nationell och med tillämpningrätt likalöne-av av
principen påverkadeoch inte bedömningen frågor direkt effekt eller inverkanav om av
Barber i det aktuella fallet. Slutligen artikel 119 inte tillämplig till vilket all-systemvar
tid enbart kön varit anslutna.ettpersoner av

följdmålAndra till Barber Neath, Smith,är Fisscher, Vroege, den Akker, Beime ochvan
pågåendede Dietz, Evans och Evrenoupolos, det sistnämnda det första fallet från grekisken

domstol.
Sistnämnda fall anknyter också till Beune. Olika krav likabehandling gäller om en

pension tillhöra lagstadgat för social trygghet eller den sådanett system äranses om en
pension faller in under artikel 119. Som redogörs för i avsnittet social trygghetsom mer om
skall i lagstadgade likabehandling gälla efter den 23 decembersystem 1984 medan i de fall

faller under artikel tidpunkten119, till följd Barber-domen och Barber-protokolletsom av
den 17 maj 1990.är Samtidigt artikel 119 undantagslösär medan direktivet socialom

tillåtertrygghet undantag. offentliganställdaFör förefaller EG-domstolen vilja hänföra dem
till artikel 119 sig deras pensioner avtalade eller, fortfarandeär vanligt i mångaärvare som
medlemsstater, lagstadgade, så länge de härrör anställningen. framgårDet Beune-ur av
fallet, i vilket domstolen också listade efter vilka kriterier skall dras. Falletgränsen behand-

ocksålas i avsnittet social trygghet.om
fannI Beune domstolen lagreglerat pensionssystem för offentliganställdaatt ett omfattas

artikel 119. Att för tiden före den januari1 1986 föreskriva olika beräkningsgrunder förav
pensionens storlek för pensionerade kvinnor och stred därför artikeln,män di-mot som var
rekt tillämplig i nationell domstol. Under hänvisning till sina domar i Defrenne ochII Bar-
ber erinrade domstolen den direkta effekten artikeln för tiden den 8 aprilatt 1976 tillom av
den 17 maj 1990 inte åberopaskunde andra offentliganställda eller deras rättsinnehavare,av

de framställt sinaän krav före sistnämnda dag.som
fråganI Neath gällde avgiften till pensionssystem. drogHär domstolen skiljelinjeett en

mellan de avgifter arbetsgivaren betalar och de betalas arbetstagarna. Pensionssys-som av
fast avgiftssystem defined benefittemet scheme,ett garanterade fast slutför-var som en

månsnivå, där arbetstagarnas avgifter lika för kvinnor och Arbetsgivarenmän.storavar
betalade ocksådock in avgifter och dessa för kvinnor, eftersomstörre skilda för-var
säkringstekniska faktorer användes för kvinnor och Statistik visademän. kvinnoratt om
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så måstepensionsutbetalning,månatligbestämd störreskall kunnaoch män garanteras en
Domstolengenomsnittligt livslängd.längretill deraskvinnor med hänsynförbelopp sparas

enligt artikel 119. Ar-lönavgifter skulle betraktasansåg endast arbetstagarnasatt som
utfört arbeteförmåner betalades förnågrainteavgifter däremot utanbetsgivamas somvar

fastställdaförhandför täcka deavgiftertill arbetstagarnastillskott attsätt ettattett ge
utförtoberoendekapitalinvesteringarförmånema. avgifterDessabestämda avsom varvar

arbetsgivar-medförefter könberäkningsfaktorerförsäkringstekniska attSkildaarbete. som
för kvinnoravgift, olikafastföreskriver ärpensionssystembidrag till ett somensomens

119.inte artikeldärmedomfattasoch män, av
från sitt företag innan hanEG-domstolen Neathmålet itillBakgrunden sagtsatt uppvar

få pensionen hadegammal förtillräckligthade varitpensionsåldem. hanuppnått Om utatt
ikvinnlig kollegalikaslutlönen,andelpå förhand givenfåtthan stor som ensom varaven

intjänadeöverföra denmellanstället väljafått. fick iHansituation skulle ha attnusamma
blev 65hanklumpsummaden närellerpensionssystemtillpensionen ta utannat enett som

skulle ha haftkvinnadenin lägretjänatdå han ändenår. Neath fann enatt somvarsumma
iutgångspunkt imedberäknades männensdensituation, eftersomtill i genom-rätt samma

artikel 119med stödkrävdearbetsgivare ochstämde sin attlivslängd. Hansnitt kortare av
kvinnligaför hansanvändesgrunderomräknad efterpensionintjänadefå sin somsamma

kollegor.
försäkringstekniskaskildaanvändningenrörandebeskeddomstolensblevColorollI av

föreslogGeneraladvokateni Neath.detsammaochkvinnorberäkningsfaktorer för män som
förskilda beloppmedfördeberäkningsgrundersåvitt gälldeavgörandedock sommotsattett

Coloroll-målet förklaradeImanliga arbetstagare.ochkvinnligaavgifter förellerkostnader
vilkapensionssystem,tilläggsförmåner företagsbaseratisådanavidaredomstolen ettatt

Samtidigtartikel 119.omfattasfrivilligt, intebetalararbetstagareavgifterbaseras avsom
företagsbaseradetillansluta sigmål förklaratandrai flera rättendomstolen pen-har att att

artikel 119.omfattassionssystem av
mån artikel 119i vad ärdet gällerställningstagandendomstolens närföljdEn av

arbetgivareförefallerpensionssystemtillavgifter attpåtillämplig olika ett varatyper av
förmåneromfattandeerbjudaanställda ochalla sinalåg pension tillerbjuda genomkan en
arbetstagarevilkagäller bestämmadetvalmöjligheter. Närfrivilligakallasvad att somsom

kvinnorskillnad mellanantagligenförmåner, arbetsgivaren görakansådanaerbjudasskall
i strid medhandlathariskeradeltidsanställda,ochheltids-mellan atteller utan attoch män

artikel 119.
ålderanställning före denslutade sinhit. arbetstagarehör FörOckså Birds WallsEye som
Birds65, betalade60 och förkvinnor mänålderspension, förlag uppbärbrittiskdå de enligt

Tillägget,till.anställda hadedepension rättföretagsbaseradetill dentillägg somEye ut ett
skulleålderspension,tillficktills arbetstagaren rättarbetsgivarengratiabetalades ut avex

innebar.förtidspensionenålderspensionmedinkomstbortfall jämförtdetkompensera som
ekonomisktlika ibehandladesochockså kvinnortill mänmed detsyfteEtt attatt sevar

dådeår, eftersomfyllde 60dekvinnortillägget förreducerades närEmellertidhänseende.
reduktion,motsvarandeårs ålder ingen60skedde vidFörålderspensionfick mänstaten.av
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eftersom ålderspensionde inte fick förrän vid år.65 Roberts, hälsoskäl slutat sinsom av
anställning Birdshos Eye med förtidspension årsvid ålder,57 ansåg tillägget utgjordeatt
lön och den skillnad företaget gjorde mellan kvinnor och i åldersgruppenatt 60-65mänsom

iår stred artikel 119.mot
EG-domstolen, ansåg tillägget under hänvisning till vad den uttalat i Barber,attsom

utgjorde lön menade det använda beräkningssättet inte stred artikel 119. Det inteatt mot var
fel reducera tillägget för kvinnor årfyllt 60 inte för eftersomatt den skillnadmän,som men

ålderspensionuppstod motsvarades den kvinnorna fick.som av som
RobertsI reducerades tillägget för kvinnlig ocksåarbetstagare hänsyn till honutan atten

endast berättigad till reducerad ålderspension. Inte heller detta stred artikel 119.motvar en
Roberts hade utnyttjat gifta kvinnors möjlighet betala lägre avgift till det statligaatt pen-
sionssystemet. skulleDet medföra olika behandling och vissa kvinnor dubbel förmånge en

de fick betala reducerad pensionsavgift ändåoch få tillägg kompenseradeettom en som
dem för den lägremotsvarande statliga pensionen.

framgårAv Fisscher och påverkarVroege Barberprotokollet inte självaatt rätten att
sådantansluta sig till företags- eller yrkesbaserat pensionssystem. Den reglerasett rätten

fortfarande Bilka-målet.domen i påverkasInte heller den de tidsmässiga be-rättenav av
gränsningar följer Förhållandena målenBarber. i likartade. De rörde bl.a.som av var
deltidsanställdas villkor. Fisscher hade varit anställd i holländska företag årsedansamma
1978. gift kvinnaEn fick sig tillansluta företagets pensionssystem årrätt först 1990.att
Gifta hade hela tiden kunna ansluta sig. Fisscher vände sigmän till holländsk domstol för

få bli frånansluten retroaktivt den dag hon hade börjat i företaget. Den nationella dom-att
stolen begärde besked EG-domstolen bl.a. ansluta sig till företagsrätten att ettav om pen-
sionssystem överhuvudtaget omfattas artikel från119. Beskedet domstolen i den delenav

alltsåblev under hänvisning till Bilka-domen jakande. bakåtRätten ansluta sig kunde iatt
tiden bara begränsas alltsåDefrenne till den 8 april 1976. det,När i detta fall,av som
saknades gemenskapsregler i frågan, fanns det dock inget hindrade nationella reglerattsom

måstekrav vissa tidsfrister iakttas för till anslutning tillämpades också på denrättattom
till följer gemenskapsrätten.rätt gälldeDet dock under förutsättning desom attav na-

tionella reglerna frister inte mindre förmånliga för rättigheter grundadeom var gemen-
skapsrätten för motsvarande rättigheter enligt denän nationella inteoch gjorde deträtten
omöjligt i praktiken de rättigheter gemenskapsrätten tillförsäkrarutöva de anställda.att som

till retroaktivRätten anslutning betyder dock inte den ansluter sig slipper betala deatt som
avgifter hon skulle ha betalat hon blivit ansluten till från början.systemetsom om

Det vidare, enligt EG-domstolen iär Smith och den Akker, förbjudet förvan en ar-
betsgivare pensionsåldemhöja för kvinnor till nivåden gäller för vad gälleratt mänsom
tjänstgöring under perioden efter den 17 maj 1990 fram till den dådag höjningen skall börja
gälla. För tjänstgöring efter arbetsgivarens beslut finns sådantinget hinder. går detDäremot
inte för tiden före den maj17 1990 i efterhand minska de fördelar kvinnor har haft.att som

I det pensionssystem tillämpades i den Akker gällde sedan 1985som van samma pen-
sionsålder för kvinnor och efter höjning för frånkvinnorna till 60 år.män 55 Enligten en
övergångsbestämmelse kunde kvinnor då redan anslutna till behållasystemetsom var
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gjorde det.två år. den Akkerinompensionsåldem, begärde dettadeden gamla vanom
måste utfästelsetillbaka dennadenansåg pensionsinrättningenBarber-domenEfter taatt

regler gälladagenbeslut denenligt arbetsgivarensskullefrån juni 1991och den 1 samma
Innebördendomstol.i holländskkvinnor väckte talantio andraAkker ochdenför alla. van
gick för-juni 1991 inteföre dendet för tiden lbl.a.avgörande attEG-domstolens är attav

förbättra dem förförkvinnorna i stället männen.förmånema för attsämra
Barber-domenkonsekvensernaförsökOckså rörde följdernaSmith att ta genomett avav

juli 1991.år från med den lfrån 65 och60 tillpensionsåldem kvinnorförhöjning aven
till 20fall ficki vissapensionsåldem kvinnornahöjningen procentmedfördeHär att uppav

talan.kvinnor väckte78gamla reglerna.enligt deskulle hapension delägre än
innebar undantag86/378/EEGi direktivetbestämmelservissaBarberGenom sattes som

mångaidockföljdmålen efter Barberi ärRättsläget efter domarnakraft.från 119artikel ur
fall50-60.000mindrede inteuttryck för det änöverblicka.svårt Ett ärstycken som en-att

finnsföljdmålen till Barber. DetföljdStorbritannienuppkommit iuppgift harligt som av
frågor ifå ställning till ävenEG-domstolen kommersiganledning taattall vänta attatt

till Barberanslutningmånga ii domarnaoch deBarber-protokolletBarber-domen,dessa.
ändringsförslag hardirektivet.ändringar i Ettbehovaktualiserathändelserhar i alla an-av

rådet.behandling iförliggerkommissionen ochtagits nuav

arbetemed likaVad menas
sindirektiv, förfrån övrigatill skillnadlikalönedirektivet kräver,ochArtikel 119

artikel 119 barafrågangälldeMacarthysjämförelseperson. Idet finnstillämpning omatt en
uttaladeDomstolenlika arbete.utförsamtidigt attochkvinnorsituationer där mänigäller

samti-ochkvinnorsituationer där mäntillbegränsad119 intei artikellikalöneprincipen är
gårockså det intefastemellertidslog attarbetsgivare. Denhos attarbeteutför likadigt en

bedömningarkonkretaeffektdirektaArtikelnsnågon hypotetiskmedjämföra avserperson.
Artikelarbetsplats.olika könutförts arbetstagarefaktisktarbetedet sammaavavsomav

varitkvinnanperiod föreunderfått lägre lönkvinna har ängäller19l när enman somenen
denna.arbetei likaanställd som

på effektdirektmed siktegjordespå jämförelsepersonkravuttalandenDomstolens avom
tolkningengälldeDekker-fallet,idomstolenSamtidigt kan nämnas avartikel 119. att som

väsentligenjämförelsepersonförekomstenuttaladelikabehandlingsdirektivet, varatt enav
någon jämförel-bevisasdiskriminering kundedirektoch där utanbevisningfråga attomen

borde räcka.dettaseperson
Worringham,ochJenkinsnågra rättsfall, bl.a.arbete". I"likaenbartartikel 119I nämns

ochbåde arbete""likauttrycketsig tillanslutit synsättetdomstolen atthar avsernumera
förklararlikalönedirektivetartikel 1domstolen attenligtSkäletvärde".lika är att"arbete av

värde".likatillerkänns"arbetefallinnefattar"lika arbete"uttrycketinnebörden somavav
arbetelön förbetala lägreartikel 119tillåtet enligtdetgälldeFrågan Murphy atti om var

så dentolkasskulleRomfördragetiansåg artikel 119 attDomstolenvärde.högre attav
lön förkräver likabestämmelsenmed stödsådana fall där arbetstagareomfattadeäven av

jäm-med vilkenkön,denutförsdetvärde motsatthögrearbete än avpersonavsomav
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förelse sker. någonMen till lön i förhållande tillrätt arbetets värde finns inte enligt be-
stämmelsen. ocksåMen det innebär det möjligt värdera kvinnorsär arbete högreatt att än

ändå lönenmäns lägre nivåsätta för alltmännen, lika,men annatsamma trotssom att
det med fog skulle kunna lönen sådanti fallsägas blivit lägreävenatt grund kön.ett av

Frågan vad krävs förnärmare arbeten skall lika eller likvärdiga haratt ännusom anses
inte besvarats domstolen. I Royal Copenhagen, måldet endaär ackordsar-rörtav som som
bete, uttalade domstolen, bådeförutom artikel 119 och likalönedirektivet omfattar sådantatt
ackordsarbete i vilket lönen helt eller delvis beror varje arbetstagares individuella pres-
tation, det ankommer den nationella domstolen bedöma tvåatt arbetenatt ärtyperom av
likvärdiga. Den bedömningen kan ske utgångspunktmed sådanai förhållanden t.ex.som
dels den arbete innefattar användning maskineratt och särskilttypen kräver vissena av av
muskelstyrka och den andra innefattar fysiskt arbete och särskilt kräver ñngerfärdighet,att
dels tvåde har skilda villkor ifråga betalda frihetatt självtyperna läggaraster, attom upp
arbetet och arbetsrelaterade obehag. Bedömningen dessa ocksåkan medföra förhål-attav
landena kan objektiva faktorer oberoendeär kön och därför kananses vara som av som
motivera löneskillnader.

Indirekt diskriminering m. m.
Artikel innehåller119 ingen definition könsdiskriminering. inteDen hellerav ut-anger
tryckligen bådeden omfattar direkt och indirekt könsdiskriminering. Bådaatt har dock
kommit omfattas artikeln. Det har EG-domstolen slagit fast i fleraatt avgöranden.av
Frågan indirekt diskriminering ocksåhar varit i samband med tolkning olika di-om uppe av
rektiv, domstolen har utvecklat sin praxis framför likalöneområdetallt och imen syn-

Ävennerhet i anslutning till deltidsarbete. innebörden diskrimineringsbegreppetav som
sådant frågahelt för EG-domstolens rättstillämpning.är en

Skillnaden mellan direkt indirektoch diskriminering första gången i Defrenne llvar uppe
där domstolen gjorde skillnad åmellan sidan direkt åoch och andra indirektöppen ochena
dold könsdiskriminering. Det avgjorde enligt domstolen i månvad artikeln hade direkt ef-
fekt. Samma fördes i Macarthys och i Worringham höll domstolen visserligenresonemang
fast vid uppdelning intetalade längre direkt och och indirekt ochöppensamma men om
dold. Jenkins-falletI slogs för första gången fast artikel 119 har direkt effekt också vidatt
indirekt diskriminering. Domstolen uttalade löneskillnad, i detta fall, dock kanatt en som
strida artikel 119, den i realiteten endast indirekt betalamot är lägre lön tillsättett attom
deltidsanställda grund denna företrädesvis kvinnor.utgörs Uttalandetattav grupp av
antyder samtidigt domstolen fäste vikt vid arbetsgivarens avsåg indirektatt attom
diskriminera. såDetta skulle i fall innebära begränsning artikelns betydelse, eftersomen av
indirekt diskriminering oftast oavsiktlig.är

I Bilka-fallet ansåg EG-domstolen det brott likalönebestämmelsemaatt ett mot attvar
deltidsanställda från pensionsförmån,utestänga det medförde mycket störreatt etten om

antal kvinnor utestängdes och företagetän män inte kunde åtgärdervisa de valts föratt som
nå syftet såanställa deltid möjligtatt motsvarade verkligtatt behov hosettom- -

företaget och de relevanta och nödvändiga för nå syftet. Artikel innebäratt 119 dockattvar
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svårighetersärskildatill demåste hänsynarbetsgivareinteEG-domstolenenligt taatt en
pensionsförmån,villkoren föruppfyllakan hafamiljeansvarmed att somenpersonersom

omfattas artikeltilläggspension skalltillhandahåller. dennaFörarbetsgivaren typatt avav
måste finansierasåtminstone delvispensionsförsäkringenalltsåkrävdes119 av ar-att

lag.avtalgrundasoch änbetsgivaren snarare
lagstiftningfrågangälldei Rinner-Kühn. HärklarareblevDetta ännu som ger ar-om

tidenden förstafrån till sjuklön underdeltidsanställda rättenundantabetsgivare avrätt att
tillåtet idet inteEG-domstolenEnligt ärartikel 119. ärstred attsjukdomsperiod na-moten

kvinnorflersådan åtgärd berör avsevärtsådant undantag, närlagstiftningtionell göra ett en
motiveras medsådan bestämmelse kanvisarintemedlemsstatenförutsatt attän män, att en

domstolens saknationelladenkön. Detoberoende attskälobjektivt godtagbara varav
lagstiftningenför ikönoberoendegodtagbara skälobjektivtfanns attdetavgöra avom

till sittenbarthänvisade härDomstolenolika.deltidsanställdaochändå heltids-behandla
till Jenkins.inte allsBilka-fallet ochavgörande i

förbju-artikel 119gällande EG-rättRinner-Kühn-fallenochsåledes efter Bilka- attDet är
rättstillämpningEG-domstolensdärefter iharPrincipenkönsdiskriminering.indirektder

diskri-indirektNimz-fallen gälldeochkollektivavtal. Kowalska-omfattakommitäven att
heltidsanställda ochmellangjorde skillnadkollektivavtalbestämmelser iminerande som
med arbetstagaresambandtillläggspension ivissfråga till attideltidsanställda rätt enom

kvalifrkationstid för löne-respektivepensionsålderuppnåttdeanställningsinlämnade när
uppflyttning.

ocksåbehandladesdeltidsanställdaförbestämmelserdiskriminerandeindirektFrågan om
nivån på dengälldeBöteli Rinner-Kühn.likartad denutgången blevBötel-fallet ochi er-

i internut-deltogdeltidsanställdtillmåste betalaarbetsgivare,sättning somenensom
artikelstriderdetuttaladeEG-domstolenföretagsnämnd. moti attledamöterförbildning en

denutgångspunkt i hurmedkvinnorflertillämplig än män,nationell lagi per-119 att
deltids-förfrån arbetsgivarenersättningtillförlagd, begränsaarbetstiden rättensonliga är

ide deltarövertidsersättning,eller närbetaldi formnämndledamöteranställda semesterav
deltids-utanför deheltidsanställdaarbetstid förpå ordinarieutbildning äger menrumsom

fårheltidarbetarnämndledamöter,desamtidigtarbetstidordinarieanställdas er-somsom
utgåskallersättning inteheltidsanställning. Omvidi arbetstidenutgångspunktsättning med

genomgårdedeltidsanställda när typbåde heltids- ochförvillkor samma avsamma
sådana nationellaså visai fallmåste medlemstatemaarbetstid, attunderfortbildning

kön.oberoendefaktorergodtagbaraobjektivtkan motiverasbestämmelser avav
Domendenutgången blevfråga i Bötel motsattaliknanderördelengerich mensomen

anledning119 medartikeltolkningendomstolarrad tyskabesked tillinnefattade avomen
Deltidsan-övertidsersättning.tillregleradekollektivavtal rättenbestämmelser i somav

sinutfördedeför arbete utöverheltidsanställdaersättningfåställda krävde att somsamma
deltidsan-ochbåde heltidsanställdahadekollektivavtalenEnligtarbetstid.individuella

arbetstiden enligtordinariedenarbetadeövertidsersättning de utövertill närställda rätt
arbetadedeersättningsådantill närnågonhadedeltidsanställda inte rättmedanavtalet

heltid.nått tillförrän dearbetstidindividuellasinutöver upp
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Frågan då bestämmelserna indirekt könsdiskriminerande. så måsteI fallvar om var man
enligt domstolen heltidsanställda behandladesavgöra annorlunda deltidsanställdaänom

dåoch skillnaden berördeavgöra andel kvinnorstörre Könsdiskrimineringän män.om en
föreligger enligt domstolen heltidsanställda fårnär högre lön deltidsanställda i förhål-än
lande till den arbetade tiden. det fall förelågI i målet fick de deltidsanställdasom samma

förhållandelön i till den arbetade tiden heltidsanställda. En deltidsanställd ficksom samma
lön heltidsanställda hon hade fullgjortnär normal arbetstid enligt kollektivavtalet,som
eftersom dåhon fick övertidsersättning. innebar,Det ansåg domstolen bestämmelsen iatt
fråga inte gjorde skillnad mellan heltidsanställda och deltidsanställda. Könsdiskriminering i
strid med artikel 119 eller artikel i direktivet förelågl inte. Liknande frågor har väckts i mål

pågår i EG-domstolen: Beskow, F Neumann och Lewark.som reer,
förslag tillDet direktiv bl.a. indirekt diskriminering har lagts fram skulle i sinom som

första version i allt väsentligt ha bekräftat EG-domstolens rättstillämpning. Förslaget har
därefter ändrats och helhet blockeratär Storbritannien.som av

könsdiskrimineringAtt förbjuden också bara vissaär kvinnor framgårberörsnär av
Liefting- och Worringham-fallen. I Liefring det endast gifta kvinnor i offentlig tjänstvar

diskriminerades och i Wørringham endast kvinnor år.under 25som
Artikel 119 har tidigare utfyllande påverkan kollektivavtalen.nämnts Redan i De-som

frenne fann domstolenIl följden talan grundad artikel 119 den lägre lönenäratt attav en
skall nivåhöjas i med jämförelsepersonens. I Kowalska uttalade EG-domstolen denupp att

arbetstagare för den indirekta diskrimineringen harutsätts behandlasrätt attgrupp som som
övriga arbetstagare alltså,och i proportion fåtill sin arbetstid, förmåndel av samma som
kollektivavtalet övriga arbetstagare. artikelNär 119 inte har tillämpats korrekt finns in-ger

hållpunkt enligt domstolen. Principen utfyllande verkan vid indirektgen annan om
diskriminering hade dessförinnan tillämpats för deltidsanställda i Ruzius-Wilbrink, vartill
domstolen hänvisade. Sistnämnda fall rörde direktivet social trygghet. Samma principom
gällde enligt domstolen i ochNimz Lengerich.

Övrigt
Undantag från likalöneprincipen m. m.
Löneskillnader mellan kvinnor och inte beror kön tillåtna enligt artikelmän 119. Iärsom

påståddfall direkt könsdiskriminering kan arbetsgivare någonsöka visa faktorattav annan
kön förklarar löneskillnaden.än

Vid indirekt könsdiskriminering kan arbetsgivare söka visa könsdiskrimineringenatten
så förklarlig eller ursäktlig.säga I Bilka-fallet domstolenär proportionalitet-att attangav
sprincipen kan användas för det ursäktligt fler kvinnorpröva i prak-är än mänatt attom
tiken berörs viss nackdel. framgårdomenAv domstolen kan ekonomi-att accepteraav en
ska motiv för försvara indirekt könsdiskriminering. uttalade påDen det ankommeratt att
den nationella domstolen och i månvad de skäl,avgöra arbetsgivare anföratt om som en
för förklara lönesättningspraxis tillämpas oberoende kön, fak-att renten som av men som
tiskt drabbar fler kvinnor kan betraktas objektivt motiveradeän män, ekonomiskasom
grunder. Var balanspunkten ligger kan dock inte utläsas domen. handlarDet dock förav ar-
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subjektivaarbetsgivarensochverkligt behovvisakunnabetsgivaren upp-ettattom
nå syftetarbetsgivarenförhandlingssättalternativainte. Finns atträckeri sakenfattning

åtgärden.skäl förobjektivaföreligger inte
domstolenkrävdediskrimineringindirektfrån förbudetundantag motFör acceptera ettatt

nationellbehovetfrån Bilka-falletprincipernatillämpningmed attRinner-Kühni av enav
godtag-objektivtmedmotiverasdiskriminering kundeindirektinnebarbestämmelse som

principenihämtade domstolensådant kravförGrundenkön.oberoendeskäl ombara ettav
prin-Bätel komochK0walska-, Nimz-nationell Iframförföreträde rätt. sammaEG-rättens

cip till uttryck.
handoch i förstalikalönedirektivettolkningensig gälldei och förDanfoss,I avsom
frånskälgodtagbaraobjektivtdomstolen kravenbevisbördefrågor, utveckladerörde

flexibilitet,kriteriernaanvändatillåtetdetuttalade sigEG-domstolen attBilka-fallet. varom
tilläggindividuella utöverarbetstagarevissaanställningstid förochyrkesutbildning att ge

miss-systematisktkriteriernaanvändningensåförefölldetminimilönema när att avvara
arbets-domstolenuttaladeflexibilitetBeträffande attkvinnliga arbetstagare. engynnade

flexibilitet ianvändningenmotiverakansituationsådanigivare avnyssangavssomen
arbetsställen,olikaarbetstid och atttill varieradanpassningförmåga till genombetydelsen
arbetsuppgifterjust degenomförandetviktig föranpassningsådan är som envisa avatt en

arbetekvaliteten i deti betydelsenanvändskriterietinteanförtrodd,arbetstagare är ommen
yrkesutbildning förutsätterkriterietOckså användningen attarbetstagaren.utförs avavsom

arbet-arbetsuppgifterkonkretaför debetydelsedenna harvisakan somarbetsgivaren att
ställaanställningstidanvändningdock utan attgodtogDomstolenutför. uppavstagaren

Nimz-fallet,något idockmodifieradeshänseendeti detStåndpunktenmotsvarande krav.
visskrävdekollektivavtalibestämmelsefrågantillanslutningidomstolen, somdär om en

måstefaktornuttaladeartikel 119,medförenligtlöneuppflyttning attför äranställningstid
sakligt.användas

får användaarbetsgivarenmeritervilkabedömningenalltsåinnebärDanfoss somatt av
bety-meriternasskallarbetenlikvärdiga avgörasvid lika ellerolika lönför motivera avatt

kvinnorlöneskillnader mellangrundakan intearbetsgivarefallet. Enkonkretai detdelse
arbetsuppgifterplaneradeellernågra tänktaockså beaktatsdelföroch männensmän att

för arbetet.betydelsesaknarkvalifikationer,någrahareller männen somatt
i andraSverige ochbåde idå åberopasdå ochlönesättningförTill de somnormer

ilönesättningsprinciperdeEnligtmarknaden.tillmarknadsekonomier hör hänsynen som
i allmänhetlönenskalllönesättningdifferentieradindividuell och t.ex.kallasSverige brukar

Fråganmarknad.ochkompetensarbetskrav,huvudfaktorer: ombestämmas treav
disku-med harjämförtkvinnor mänförinverkanha olikatänkaskanmarknadskraftema

beaktatillåtetutsträckning deti vilken ärEnderby-målet gällde bl.a. att ar-del.helterats en
förlönhögreförskäl sättapersonalsvårigheter rekrytera attochbetsmarknadsläget att som

kvinnligmål rördedomstolensnationellaDenjämfört medyrkesgrupp enannan.enen
placeradeanställningstidmedyrkekvinnodominerathelttalpedagog somnästan enett -- jämförtkönsdiskrimineradansåg sigChief Honkallad III.befattningsgruppiin henne en

kvin-flernivå det fanns änmänmotsvarandei vilkayrken,i jämförbaramed personer
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Hon gick till domstol och krävde lika lön manliga farmaceuter ochnor. psykologer.som
årslönHennes 10.106 pund medan lönmännens 12.527 och 14.106 pund. I sinavar var

frågor till EG-domstolen utgick domstolen från antagandet arbetena likvärdiga.att var
Det enligt EG-domstolenär den nationella domstolen skall arbetsgivarensavgörasom om

grunder för betala skilda löner objektivt godtagbaraatt är ekonomiska skäl. Sådana skälav
kan innefatta, de kan tillskrivas behov ändamåloch med företaget, skilda kriterier,om
såsom flexibilitet, anpassningsförmåga till arbetstid och arbetsställen, utbildning eller an-
ställningstid. Läget arbetsmarknaden, vilket fåkan arbetsgivare höja lönen iatt etten
visst arbete för få sökande, kan sådan faktor, gårdetatt precis huravgöravara atten om

del löneskillnaden beror det svårarestor rekryteraär tillatt personal denav attsom ena
yrkesgruppen. Om och i vilken omfattning löneskillnaden skall någotgodtas är densom
nationella domstolen får bestämma, nödvändigt med hjälp proportionalitetsprincipen.om av
Om proportionerna inte går fastställa måste den nationella domstolenatt bedömninggöra en

marknadskraftema spelade tillräckligt roll lönerna förnär löneskill-av om stor sattes, att
naden skall kunna helt eller delvis sakligt motiverad.anses

Grau-Hupka gällde pensionerad kvinna arbetat årenheltid 1956 1991en som som-
lärare i Bremen. Sedan 1991 fick hon pension fortsatte undervisa deltid. När honattmen
arbetade heltid fick hon lön timme i enlighet med gällande kollektivavtal. Som deltids-per

fåranställd hon lägre lön hon fick på heltidän och begärde få timlön tidi-att samma som
Staden avvisade kravet under hänvisning till kollektivavtalet inte tillämpligt pågare. att var

henne eftersom hon utförde arbete bisyssla. Pensionen skulle enligt staden jämstäl-som en
las med huvudsyssla, Grau-Hupka hänvisade i sin till bestämmelse i tysken tur rätten som
förbjuder olika behandling heltids- och deltidsanställda grundad arbetstidens längd,av

det inte finns objektivt godtagbara skäl för det. Den tyska arbetsdomstolen delade inteom
den uppfattningen. Ett objektivt godtagbart skäl enligt tysk rättspraxis den berördaattvar

Ålderspensionentillförsäkrad viss social standard. syftade till tillförsäkraperson var en att
sådanäldre social standard. Därför utgjorde Grau-Hupkas sådantsituation objektivten ett

godtagbart skäl. Tvisten väckte enligt den tyska domstolen ändå frågor tysk praxis stredom
Frågangemenskapsrätten. dågällde likalöneprincipen förbjudermot jämställerom att man

ålderspension med utövandet huvudsysselslättning, pensionen minskatsnär med hänsynav
till det löneavdrag gjorts under den tid hade varit bamledig. I Grau-Hupkassom en person
fall hade hänsyn vid beräkningen pensionen bara delvis tagits till hon under årfemav att
varit bamledig. Endast dessa år ingåtthade i beräkningen hennes pension.ett av av

framgickDet i målet inte ålderspensionen lagstadgad eller utgick komple-om var som
till denna. nationellaDe bestämmelser denment tyska domstolen hänfört sig till ficksom

dock EG-domstolen dra slutsatsen det rörde sig lagstadgad pension.att direktivetatt Avom
social trygghet framgick inte medlemsstaterna skyldiga beräkna ålderspen-attom attvar

sionsförmåner med hänsyn till hade uppfostrat barn eller någontillatt rättatten person ge
förmån i anslutning till avbrott i yrkesarbetet vårdaför barn. Eftersom gemenskapsrättenatt

det gäller likabehandlingnär socialförsäkringsområdet inte tvingar årbeaktastaterna att
för vårdanvänts barn vid beräkningen ålderspensionen, kan det enligt EG-som av av

domstolen inte brott artikel 119 anställd ålderspensionmed fårett mot lägreattses som en
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löneminskning beror le-följdpensionen har reduceratsnormalt,lön närän somavsom
alltsåår utgjorde intebarnledigafullt tillhänsynvård intebarn. Attdighet för uttaav

könsdiskriminering.indirektförbjuden

Likalönedirektivet

medlems-ursprungligagenomförts EG:sskulle haartikel 119enligtLikalöneprincipen av
med-Storbritannien, blevDanmark, Irland och1962.januari Förden 1 somstater senast

januari 1973. Fram-till den 1genomförande bestämtsförtidpunktenhadelemmar senare,
visadelångsamt. Medlemsstaternagenomförandet gickemellertid ojämna ochstegen var

kommissionen beslu-medfördeartikeln. Detgenomföranågon viljainte atthelt enkelt att
likalönedirektivetResultatet blevgenomförandet.snabbaföreslå direktiv förtade attett

kvinnoårtionde inleddes.år internationellaår FN:srådet 1975,antogs somsammaavsom
EG-domstolensåret efter, i och medredandockminskadedirektiv avsevärtBehovet ettav

påRättsutvecklingendirekt effekt.sig själv hadeartikel 119 iiavgörande Defrenne att
Direktivet harutgångspunkt i artikel 119.skett meddärefterlikalöneområdet hela tidenhar

uttryckli-bestämmelsersärskildadåoch endastrelativt sällan näranvändningtillkommit
19.något till artikel ltillförgen

likalönedirektivet119 ochartikelmellanFörhållandet

primär-artikel 119likalönedirektivet utgöroch ärmellan artikel 119skillnadviktig attEn
ökaomfattningen varkeninte ändradärförDirektivet kansekundärrätt.direktivetochrätt -

direktivet direktfår hellerintefrån artikel 119skillnadTillartikel 119.eller minska av- Fråganrättssubjekt.enskildamellanåberopas i tvisteralltså intekanhorisontell effekt. Det
till delintemål hari prövats,varit flerahar stordirekt effekthardirektivet menuppeom

användbar.sigvisatartikel 119 harberoende att mer
119 i fördraget,i artikelskisseratskvinnor ochlön för män,likaArtikel 1.1 att somanger

diskrimineringvärde alltillerkänns likaför arbeteellerlika arbeteinnebär föratt som
textmässigersättningen. Enförvillkorformer ochavskaffas vid allaskallgrund könav

ordalydelsesindirektivet enligtdärförartikel 119direktivet och ärskillnad mellan att avser
"likatalarendastartikel 119medanlika värde""arbeteochbåde "lika arbete" ar-omav

bete".
några fall EG-ibehandlatslikalönedirektivet harochartikel 119Förhållandet mellan av

detaljertillhandahöll fler närdirektivetEG-domstolenuttaladeDefrenne IIIdomstolen. I att
lagstiftningsåt-krävdedirektivet dessutomartikel 119 ochinnebörden attdet gällde attav

principen.säkerställaförvidtogsgärder att
i artikel 119innebörd"lön" haruttrycketEG-domstolenfannWorringhamI att samma

i"lika arbete"definitionenklartgjordedirektivetartikel 1likalönedirektivetsoch samt att av
upprepadevärde". I Jenkinslikatillerkännsinnefattade "arbetevilkenartikel 119 som
avseddprincipdirektivet iartikel i är1 attuttaladeståndpunkt ochdomstolen attsamma

intetden119 ochi artikellikalöneprincipentillämpningen attpraktiskaunderlätta den av
principen.omfattning deninnehåll ellerändrarsätt av
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Varken artikel 119 eller likalönedirektivet omfattar uttryckligen direkt och indirekt diskri-
frånminering. skiljer demDet rättsakter jämställdhetsområdet. Samman-antagnasenare

fattningsvis kan direktivet lika lön förtydligar artikel 119 och innehållersägas föratt om
medlemsstaterna bindande riktlinjer hur artikeln skall tillämpas.

Förhandsavgöranden

tvåfinns egentligen bara förhandsavgörandenDet enbart tolkningen bestämmel-rörsom av
i likalönedirektivet, nämligen Rummler-fallet någraoch Danfoss-fallet. fallI främstser som

frånartikel finns dock vissa uttalanden EG-domstolen,119 anknyter till direktivet.rört som
Artikel föreskriver följande:1.2 I synnerhet arbetsvärderingssystem används förnär ett

måstebestämma lön, detta baserat kriterier för både kvinnor och mänatt vara samma
så,utformat diskrimineringoch det utesluter all grund kön.attvara av

behandlades i gällde vilka faktorer fårBestämmelsen Rummler, användas i ettsom som
arbetsvärderingssystem. Enligt EG-domstolen förbjuder likalönedirektivet inte användnin-

faktorer muskelstyrka ellerkrav muskelansträngning ellermäter mätergen av som som
hur arbete gäller enligt domstolen dock bara det arbeteDetta skalltungt ett ut-om som
föras, med hänsyn till arbetets beskaffenhet, faktiskt kräver viss fysisk förut-styrka. Enen

ocksåsättning helhet utesluter könsdiskriminering hänsynär att systemet att tasom genom
måste alltså råda itill andra faktorer. Det balans Av avgörandet kan sluta sigsystemet. man

ocksåtill indirekt diskriminering Förbjuden enligt likalönedirektivet. Under hän-äratt
fårvisning till BiIka-fallet uttalade domstolen nämligen arbetsvärderingen inte helleratt

medföra missgynnas. Domstolen gjordearbetstagare kön vissa ytterligareettatt en grupp av
likalönedirektivet.preciseringar innebörden avav

någotinnehåller alltsåLikalönedirektivet inte krav arbetsvärdering skall införas. Detatt
något visst skall användas arbetsvärdering införs. Däremotinte heller systemanger som om

ställer direktivet vissa krav hur införs skall gjordeI Rummler EG-ett system ut.som se
måstevissa preciseringar gällande de kan ställas viddomstolen krav Detett system.som

från bådehelhetsbedömning fritt direkt och indirekt könsdiskriminering. deDet ären vara
prövafrån fårnationella domstolarna fall till fall detta. Det vidare de konkretaärsom

kraven i det aktuella arbetet skall värderas vid bedömningen olika arbeten skallsom av om
alltså inte någratillerkännas lika värde, de faktiska arbetsuppgifterna och tänkta arbet-

Också framgårsuppgifter. Danfoss-fallet, inte i och för sig rörde arbetsvärdering, attav som
påarbetsgivare inte kan grunda löneskillnader mellan kvinnor föroch män männensatten

också någradel beaktats tänkta eller framtida arbetsuppgifter.
Artikel ålägger åtgärder4 medlemsstaterna vidta de behövs för säkerställaatt att attsom

bestämmelser i kollektivavtal, löneskalor, löneavtal eller individuella anställningsavtal som
får fårstrider likalöneprincipen skall eller förklaras ogiltiga eller ändras.mot
fråganI Enderby-fallet besvarade domstolen direktivet tillämpligt också löne-närom var

tvåskillnaden mellan arbetstagare utförde lika eller likvärdigt arbete berodde deattsom
omfattades två förhållandetolika kollektivavtal. lönerna i tvåDet bestämtsatt separataav
kollektivavtal för sig inom inte medför diskriminering, uteslutertagnasom var gruppen en-
ligt domstolen inte könsdiskriminering kan föreligga vid första granskning det vi-näratt en
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två yrkesgruppereffekten de avtalen hos arbetsgivaresig ärseparata attatt sammasar av
fackförening behandlas olika. Om arbetsgivaren skulle kunnamedlemmarär av sammasom

tvåkönsdiskriminering inte föreligger inom de avtalsförhandlingamaförlita sig tagnaatt
kringgålätt principen lika lön användaför sig, skulle det att att separatagenomvara omvar

påtagligtalltså för logopederDirektivet tillämpligt. Om lönenavtalsförhandlingar. är är
förra enbart kvinnor medan de tillfarmaceuter och delägre för utgörs nästanän av senare
då föreligger enligt domstolen presumtionövervägande delenden närmastär män, etten -

åtminstone två arbetsuppgifternakönsdiskriminering, de"prima facie fall" för när är av-
tillförlitlig. den nationella domsto-statistik beskriver läget Detlika och denvärde är ärsom
löneskillnader dvs.får till statistiska uppgifterlen ställning presenteras,ta som omomsom

förhål-många återspeglar slumpmässiga ellerindivider, dede tillräckligtomfattar rentom
signifikanta.förhållanden begränsad tid och de allmäntunderlanden eller ären om

falletfråga domstolen i det danska Royal Copenhagen. FörstliknandeEn togs upp av
porslinstillverkareanställda arbetsgivarennågot bakgrunden. de 1.150 hosAv enom - -

förindelade i befattningsgmpper,och kvinnor. De60 40män treprocentprocent envarvar
målare, och föromfattade 453fördrejare, omfattade 200 personer, ensompersoner, ensom

indelade i undergrupper efterBefattningsgruppema i sinarbetare.okvalificerade tur ar-var
i principkollektivavtal, enligt vilket deomfattadesbetsinnehåll. anställdaDe av samma

på indiviuella prestationer.delvis berodde Delön helt ellerhade ackordslön och deras
Omkringi alla 70få timlön, vilkenvälja fastkunde dock procentatt samma grupper.varen

målarna ackord.hade valtanställda drejarna ochdeav
samtligadrejare fick 26maskinoperatörer inom män,I undergruppen personer,gruppen

blåmönstermålningtimme.uppgick till 103,93 DKR ISnittlönenackordslön. gruppenper
kvinnor. snittlön156, 155 Derasmålare, motsvarande antalinom varav varvargruppen

målare utgjordesmed ackordslöntimme. En undergruppuppgick till 91 DKR annan avper
genomsnittliga timlönen tilluppgick dendennasamtliga I51 män. grupppersoner,av

beroenderörlig delutgjordes lönen fast del ochalla116,20 DKR. I enav engrupperna
fackliga organisa-danskaolika i de olika Denprestation. fasta delenDen grupperna.var

arbetsgivarengällandei danska domstolenSpecialarbejderforbundet gjorde dentionen att
bröt artikel 119.mot

två ackord-genomsnittslönerna fördomstolen skall jämföranationellaNär den grupper
ingårtvåde allasäker imåste den enligt EG-domstolensarbetare att ar-gruppernavara
relativtsituation de täckersig i jämförbar ochbefinnabetare kan stortatt ettantas ensom

löneskillnaderna inte enbart berorså därigenom säkerställerantal arbetstagare, attatt man
individuellai arbetstagarnasförhållanden eller skillnaderpå slumpässiga eller tillfälliga

prestationer.
kvinno-förhållandet genomsnittslönen föruttalade vidare enbart detDomstolen attatt en

mansdomineradgenomsnittslönen förlägredominerad ackordsarbetare änär engrupp
inte för det skalllikvärdigt arbete räckeriackordsarbetare atttyp ansesen annan avgrupp

ingår individuell del,det i ackordslönkönsdiskriminering föreligger i fall. Omettatt enen
i de olika ochfast del, olikavarje arbetares insats, ochberor är grupperna,somensom av

olika delarnaför fastställa degår vilka faktorerdet identifierainte använts attatt avsom
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fårkan det dock medföra arbetsgivaren bevisbördan för visalönen, löneskillnad-att att att
inte beror kön.ema

effektivtartikel 6 kravet genomförande likalönedirektivet.I Medlems-ettanges av
enligt artikeln i enlighet med sina nationella villkor åt-skall och vidtarättssystemstaterna

för säkerställa likalöneprincipen tillämpas. skall till effektivagärder De medelatt att attse
finns tillgängliga för denna princip skall kunna iakttas.att

Danfoss-målethänförde sig i till artikel 6 den fram tillEG-domstolen kom undernär
förutsättningar det arbetsgivaren hade bevisbördan lönesättningspraxisvilka attvar som

olika behandling kvinnor och effektivitetskrav, ligger tillinte medförde Detmän.av som
måste sådirektivet, medförde enligt domstolen direktivet tolkas ändringar igrund för att att

måste situationer sådananationella bevisbördereglema genomföras i de där nöd-de är
effektivtvändiga för likabehandlingsprincipen skall genomföras EG-dom-sätt.att ett

måste såuttalade likalönedirektivet tolkas arbetsgivare tillämparstolen att att etten som
"ogenomskinligt" bevisbördan för lönesättningen intelönesystem, helt harär ärattsom

kan visa genomsnittslönen för relativtdiskriminerande kvinnlig arbetstagare att ettom en
fråga alltsåi kvinnor lägre för delad bevisbörda gälldeantal anställda Enär än män.stort

enligt EG-domstolen.
väsentligt betalas förblev domstolens slutsats lägre lön arbeteI Enderby äratt om en som

åliggerutförs företrädesvis kvinnor, det arbetsgivarenlika och verksamhetenvärde attavav
båda pålöneskillnaden objektivt grundad. löneskalorna grundas kollekti-bevisa Attäratt

tilladebevis skillnadens objektiva Royal Copenhagen dom-vavtal räcker inte Iart.som
nationellautveckla slutsatsen den domsstolen kan beakta detstolen, närmare,utan att att

förhållandet kollektivavtal eller lokala löneförhandlingar vid sinlöner sattsatt genom
tvåbedömning genomsnittliga löneskillnader mellan arbetstagare ob-ärgrupperav om av

jektivt grundade och oberoende könsdiskriminering.av
pågående Hill-målet.Bevisbördefrågor också aktualiserats i dethar

Övrigt
några fördragsbrottsmål.Likalönedirektivet behandlats i första dessa, kommis-har Det av

enligt skallrörde artikel 8 i direktivet, vilken medlemsstaternaLuxemburg,sionen sättamot
årnödvändiga för följa direktivet inomkraft de lagar och andra författningari är ettattsom

februari Luxemburg hade efter denefter dagen för dess anmälan, dvs. den 19 1977.senast
behållit statstjänstemän familjeförsörjare tillfristen lagstiftning bl.a. rättsom varsom gav

diskriminerande villkor, eftersom kvinnligasärskilt familjeförsörjarbidragett men
fåundantagsvis kunde bidraget. Liknande bestämmelser fanns istatstjänstemän endast

gångerhänvisade flera medlemsstatervissa kollektivavtal. Domstolen till den uttalat attatt
underlåtenhet uppfylla förpliktelser i direktiv hänvisa tillinte kunde ursäkta att attgenom

förhållandeninterna administrativa och slog fast Luxemburg inte inom den tidatt attgenom
åtgärder diskrimineringen,föreskrivits i artikel 8.1 vidta nödvändiga för avskaffaattsom

inte hade fullgjort sina förpliktelser enligt fördraget.
frågangällde Storbritanniens likalönelagI kommissionen Storbritannienmot om

Måletmed artikel rörande arbetsvärdering. rörde artiklarna 2 ochöverensstämde 1.2 även
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Enligt artikel 2 skall medlemsstaterna i sin nationella sådanalagstiftning införa åtgärder
det möjligt förbehövs för alla anställda sig förfördelade grundgöraattsom som anser av

likalöneprincipen inte tillämpats sina rättigheter gällande vid domstol eftergöraatt att att
eventuellt sig tillha hänvänt andra behöriga myndigheter.

EG-domstolen uttalade arbetsvärdering bara flera metoder för bestämmaäratt atten av
lön tillerkännsför arbete lika värde. Storbritannien hade emellertid inte vidtagit nöd-som

åtgärdervändiga för införliva direktivet och hade däremd brutit Romfördraget.att mot
Också fällts i förDanmark har EG-domstolen bristande uppfyllelse direktivet. kam-Iav

uttalade EG-domstolenDanmark medlemsstaterna visserligen kundemissionen attmot
överlåta tillämpningen direktivet lika lön i första hand till arbetsmarknadens parter.av om

möjligheten befriade frånDen dem emellertid inte skyldigheten bl.a. lagstiftningatt genom
tillförsäkra alla arbetstagare i gemenskapen det fulla skydd direktivet Den garantinsom ger.
måste alla de situationer, där effektivt skydd inte I det hän-sätt.garanteras annatavse

på frågaseendet uppfyllde inte den danska lagen kravet klarhet och precision. Särskilt i om
oorganiserade arbetstagare skyddet oklart. enligt inteDet domstolen heller tillräck-var var

ocksåligt förarbetena "lika arbete" innefattade "arbete lika värde". Hän-att attangav av
till rättssäkerhet och rättsskydd krävde otvetydig formulering.synen en

gjorde kommissionen inteI kommissionen Tyskland gällande Tyskland hade in-attmot
frågaförlivat direktivet lika lön i kvinnliga och manliga statstjänstemän. Tysklandom om

på nivåinvände för dessa grundades enbart befattning intebl.a. lönerna och och kön.att
EG-domstolen nöjde sig med konstatera bestämmelser i den tyska för-att att systemet -

ansågfattningen i kombination med administrativa rutiner fungerade i praktiken och det-
inte könsdiskriminering förekom statstjänstemännensvisat det gällde löner ochnäratt att

likalönedirektivet uppnått idärför syftet med redan direktivet trädde kraft. Kom-närvar
missionens talan ogillades.

Likabehandlingsdirektivet

tillkomsten direktivet likabehandling i likhet tillkomsten likalönedi-För kan medav om av
kvinnoår-rektivet till inledningen internationellatidsmässig koppling FN:sgöras aven

år rådettionde. förslag till direktiv utarbetades kommissionen 1975 och iEtt antogs avav
februari 1976.

Direktivet genomförandet principen likabehandling kvinnor och imänavser av om av
fråga tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran, arbetsvillkor i visssamtom -
mån frånsocial trygghet. direktivet förbjuds uttryckligen -till skillnad vad falletI ärsom-

både indirekt könsdiskriminering.med artikel 119 och likalönedirektivet direkt och De-
målen diskriminering.flesta i EG-domstolen avseende detta direktiv har hittills direktrört

löneområdetförhållande direktivet, enligtEn skillnad i till EG-rätten EG-är attannan
kön jämföradomstolens tolkning, inte kräver det finns konkretatt motsatt atten person av

Bådeotillåten jäm-med för könsdiskriminering skall kunna föreligga. 16 och 17 §§att
sådana jämförel-ställdhetslagen anställning och 19 § arbetsledning förutsätterom m.m. om

alltså iför sin tillämpning. svenska jämställdhetslagen torde dessaDen avse-sepersoner
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både för fråganenden inte med EG-rätten. Detta har betydelse direk-stämma överens om
förhållande frågani till svenska offentliga arbetsgivare och förtivets direkta effekt om

Sverige uppfyllt sina skyldigheter enligt RF.
slår likabehandlingsprincipen i direktivets bestämmelser innebärArtikel 2.1 fast att att

någonfår helst diskriminering grund kön, sig direktdet inte förekomma som av vare
hänvisning till äktenskaplig eller familjestatus. Likabe-eller indirekt, särskilt med status

alltså uttryckligen skydd diskriminering medhandlingsprincipen omfattar hän-även mot
undantag ivisning till äktenskaplig eller familjestatus. Tre restenstatus typer av anges av

konkretiseras likabehandling i olika situationer.artikel artiklarna 3-5 kravetI

påTillämpningen social trygghet

omfattar social trygghet. artikeldirektivet likabehandling I 1.2Nyss nämndes ävenatt om
rådet bestämmelser klart likabehandlingsprincipenskommer antaatt att som angeranges

åtgärderna trygghetsfrågor.innehåll, tillämpning i socialaräckvidd och för dessväsentliga
tvåockså, framgått direktiv social trygghet.finns tidigare,Numera omsom

fråganfrågalikabehandlingsdirektivets räckvidd i social trygghet hargällerNär det om
Målet både social trygghet ochEG-domstolen i rörde direktivetbehandlats Jackson. omav

fråga fick rörande direk-likabehandling. EG-domstolendirektivet Den prövaattsomom
socialförsäkringssystemdet tillämpligt nationellttivet likabehandling ettvar om varom

förmån påverka möjligheten förberättigad till kundevillkoren för blidär att en ensam-en
yrkesutbildning. Domstolen hänvisade tilldeltidsanställning eller börja betaldförälder att ta

frågori rördedirektivet inte tillämpasi Newstead-fallet uttalatden avsett attattatt somvar
ståndpunkt från Marshall I-falletsamtidigt sin bl.a.socialförsäkring. underströkDen att un-

likabehandling-måste bakgrundfrån räckvidd tolkasdirektivetsdantagen snävt mot av
kunde därför för-Enligt domstolengrundläggande betydelse i EG-rätten.sprincipens ett

formellt delfrån direktivet enbart för detmånssystem inte undantas ettsettatt na-var en av
måste dockskulle tillämpligtsocialförsäkringssystem. direktivettionellt För syste-att vara

eller arbetsvillkor. Dentillgång yrkesutbildning och befordrantill anställning,omfattamet
något stå tilldet inte fanns kravinte uppfylld i detta fall eftersomförutsättningen att ar-var

förhållandetförmånema.berättigad till Detförfogande förbetsmarknadens attatt vara
förmånema kundeför storlekensökandenas inkomsterberäkningen avgöraattav

deltidsanställningyrkesutbildning ellerpåverka mödrars möjlighet börja taatt varensamma
alltsåDirektivet intesådana omfattas direktivet.för skulleinte tillräckligt att system varav

tillämpligt.
utgången blev l Stor-Förhållandena snarlika dem i Jacksoni Meyers en annan.menvar

syftar till fyllabehovsprövad familjekredit,lagstadgad formbritannien finns attsomaven
småbarn. Jennifer Meyers,lågavlönade arbetstagare medinkomsten förut som var ensam-

treåriga fick inget bidrag, eftersomsin dotter. Honbidraget för sig ochförälder, hade sökt
gällde avdrag skulleansågs i nationella domstoleninkomst för hög. Tvisten denhennes om

berättigadför bedöma honfrån bamomsorgskostnaderbruttoinkomsten förgöras att varom
sådan likabehandlingsdirektivetFrågan förmånentill familjekrediten. att varvarvar om
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tillämpligt. så förelågfall indirektI könsdiskriminering i strid med artikel 2.1, enligt den
nationella domstolen.

EG-domstolen underströk först i frågorMeyers undantaget föräven social trygghetatt om
i artikel måste1.2 tolkas restriktivt. Ett bidragssystem kan inte undantaget från direk-vara
tivet förenbart det formellt ingår i nationellt socialförsäkringssystem. Domstolenatt ett
konstaterade syftena bidragetmed möjliggöra för den, söker det,att ett att attav var som
förvärvsarbeta lågavlönadeoch till fortsätter så. Därmed hade bidragetatt göraatt attse
med anställning Berättigade till bidraget bara den förvärvsarbetadegöra. ochatt var som

inkomst inte viss Därmed utgjorde bidragetöversteg anställningsvillkorettvars en summa.
i meningden i artikel alltså5. Denna omfattar inte bara anställningsvillkorsom avses som
ingår i anställningsavtal med arbetsgivare.ett en

Domstolens förhandsavgörande blev förmånen bådehade med tillträde tillgöraatt att
anställning och arbetsvillkor och den därför föll inom för likabehandlingsdirek-att ramen
tivet.

Direkt effekt

effektEG-domstolen har direktivet ha direkt offentliga arbetsgivare i följandeansett mot
fall.

behandladeI Johnston EG-domstolen artikel innehåller3.1, bestämmelser lika-som om
behandling vid anställning befordran.och Enligt första fårpunkten det inte förekomma
någon helst diskriminering grund kön i villkoren, urvalskriterier, fört.ex.som av som
tillgång till alla arbetsuppgifter någoneller befattningar i helst sektor eller verksam-som
hetsgren på nivåer. Ocksåoch alla artikel 2.1 aktuell. Domstolen fann artikel 3.1 iattvar
förening med 2.1 har direkt effekt. alltså åberopasBestämmelserna kan i nationell domstol

få frånför undantag könsdiskrimineringsförbudet i nationella gården lagstiftningenatt som
artikel tillåter,vad 2.2 upphävda.utöver

Också artikel tillgång nivåertill utbildning och yrkesvägledning, yrkesut-om av
bildning, högre yrkesutbildning och omskolning, har enligt EG-domstolens förhands-
avgörande i direkt effekt.Johnston det fallet grundadeI bestämmelsen för kvinnligrätt en
polis till skjutträning manliga kollegor frck.typsamma av som

åliggerDet medlemsstaterna enligt artikel enligt artikel vidtasätt attsamma som
åtgärderalla nödvändiga för säkerställa alla lagar och andra författningar, strideratt att som

likabehandlingsprincipen avskaffas. Medlemsstaterna skall säkerställasättmot samma
bestämmelser i individuella avtal eller kollektivavtal, interna bestämmelser i företagatt

eller bestämmelser reglerar fårall självständig yrkesutövning skall eller förklarassom
ogiltiga måste ocksåeller ändras. vidta åtgärderDe alla nödvändiga för säkerställaatt att
sådan utbildning och omskolning artikeln reglerar blir tillgänglig basissom av samma

nivåeroch diskriminering grund kön.utannormer samma av
Artikel behandlar likabehandlingsprincipen frågai arbetsvillkor inklusivesom om

villkor för anställningsförhållande skall upphöra, i flerahar fall tillerkänts direkt ef-att ett
fekt. Enligt första punkten innebär principen därvid kvinnor och skallmänatt garante-vara
rade villkor behandling Också på områdegrund kön. detta skallutansamma av



åtgärder säkerställa alla lagarnödvändigapunktenenligt andramedlemsstaterna attgenom
avskaffas, ochlikabehandlingsprincipenstriderandra författningar,och attmotsom

bestämmelser i företag ellerkollektivavtal, internaellerindividuella avtalbestämmelser i
får ogiltigaskall eller förklarasyrkesverksamhetsjälvständigreglerar allbestämmelser som

strider lika-författningarockså de lagar och andraomarbetaskalleller ändras. De motsom
inteursprungligen upphov till demskyddbehandlingsprincipen, det behovnär gavsomav

medlems-ingår i kollektivavtal skallbestämmelserliknandevälgrundat. Närlängre är
önskade omarbetningen.utföra denarbetstagarearbetsgivare ochanmoda attstaterna

tydligartikel 5.1 tillräckligtförhandsavgörandei sitt ärEG-domstolenStøeckel fannI att
förnågon princip nattarbetsförbudinförainte i lagålägga medlemsstatför att omatt en

förbjudet.för intenattarbeteden har undantag, män ärnärkvinnor, även om
vidkvinnor ochåldersgränser förtillåtet med skilda mänartikel 5Frågan enligtdet ärom

berördesI-fallet,domstolen i Marshallbehandladesanställningupphörande somavav en
di-tillämpning principenEG-domstolensexempelinledningsavsnittetredan i omavsom

Även åld-också skildarördedär ochFoster-målet, omnämndesirekt effekt. somsom i
EG-domstolenupphörande, uttaladeanställningsförkvinnor ochför attmänersgränser en

direkt effekt.artikel har5.1
i Colson,Fråganeffekt. haravseenden direkt prövatsinte i alladäremotArtikel 6 har von

genomförandeeffektivtkravenArtikeln behandlaroch Marshall II.JohnstonHarz, av
rättsordning vidta nöd-respektive ländersi sinaåligger medlemsstaternadirektivet. Det att

grundsig förfördelademöjligt för alladetåtgärder för attvändiga göra avatt som anser
4 och 5i artiklarna göraenligt vadtillämpatslikabehandlingsprincipen inte sägs attsom

behörigatill andrahänvänt sigeventuellt hadomstol eftervidgällandesina rättigheter att
myndigheter.

tillräckligt entydigHarz-målen inteochEG-domstolen i Colson-enligtArtikeln är van
bestämmel-lagstiftning helt saknarnationelli fallfå direkt effekt deförovillkorligoch att

könsdiskrimineringsförbudet.ersättning vid brotttillsanktioner eller rätt motser om
direkt effekt. I Johnstonartikeln hadockEG-domstolenharavseendenI ansettett par

ochovillkorlig förentydig ochtillräckligtartikelnEG-domstolen attuttalade är enatt var
förhållande tillartikeln ihänföra sig tillkönsdiskriminerad skall kunnasig ensom anser

effektivoförenlig med kravetfå bestämmelsenationell ärförmedlemsstat enatt somen
åberopatdomstolenbrittiskahade inför denArbetsgivarsidanupphävd. etträttslig prövning

förordning föribestämmelsemed stödregeringen utfärdatbrittiskaintyg den enav ensom
förhindraddomstolen blevmedfördeförordningenutfärdande enligtNordirland och attvars

artikel hän-oförenlig med HärEG-domstolensådan ordning fanntvisten. Enprövaatt
mänskligaEuropakonventionen rät-6 13 iockså till artiklarna ochförde sig domstolen om

tigheter.
ostridigt mellanförhandsavgörande i Marshall IEG-domstolens attefter parternaDet var

domstolvid nationellmålet åter behandladesköndiskriminerad. NärMarshall blivit
köns-med anledningMarshall hadeersättningfrågan vilken tilldock rättuppkom avom

gång meddela förhands-ytterligareEG-domstolenDärför fickdiskrimineringen. en
sådanaupphov tilloch 6 rät-artiklarna 5i Marshallfanni tvisten. Denavgörande att ger
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måste kunnauppsägningvidkönsdiskrimineradblivithartigheter, person somensom
kan väljamedlemsstaternaarbetsgivare.offentliga Attdomstolnationellhävda i moten

förhindradenskildinte medföra ärkangenomföra direktivet attför attformen enatt
någotfall, inte lämnari dettamyndigheterna,nationelladeåberopa artikeln när som

lösningen. Under hän-valdatillämpningen denvidprövningdomstolensför avutrymme
Frank0vich7 väljaansåg EG-domstolen rättenförhandsavgörande i attatttill sittvisning

införför enskildamöjlighetenutesluterinte hellerdirektiv attgenomförandeform för ettav
precisttillräckligtinnehåll kan bestämmasvilkasrättigheterhävdadomstolarnationella
viddiskrimineratsharenskild,Därför kandirektivetgrundval upp-ensamt. somenav

arbetsgivare förstatligdomstoli nationell attdirektivetåberopasägning, mot ge ar-enen
skadeståndtillmöjlighetenbegränsarbestämmelsernationellaframförföreträdetikel 6 som

detta.förbestämma övre gränsatt engenom

befordranAnställning och

Innehåll platsannonseri m.m.
anställnin-ledigautannonseringTysklandansåg i kommissionenEG-domstolen attmot av

förbundet medeftersom deträckvidd näradirektivetslåg utanförvidareinte varutangar
inteålade direktivetEmellertidinskränka denna.kundeanställning ochtillgången till en

ledigaannonseringlagstiftningutfärdanågon skyldighetmedlemsstaterna att an-omom
fickarbetsgivaren intecivillagentyskabestämmelse i den attställningar. En som angav
inteEG-domstolenenligtdärförkundevisst könannonsering tillsinrikta ettpersoner av

likabehandlingsdirektivetföljdekravtilllämpning utan som enett som avavsomses
verksam.likabehandlingsprincipenlagstiftningsåtgärd försjälvständig göraatt

omfattade alladirektivetockså uttalaböraEG-domstolen typermålet sigfann att av an-I
målet.Tyskland ibestredsinledningsvisnågotställningar, avsom

Graviditet

förbjudenoch kanenligt artikel 2in undergraviditet fallergrundDiskriminering varaav
Dekker-målet.iFråganenligt direktivet. uppevar

likabehandlingsprincipen enligtarbetsgivare bryteruttaladeEG-domstolen mot ar-att en
arbetssökande,anställavidlikabehandlingsdirektivet vägranioch 3.1 atttiklarna 2.1 en

nackdelar kanmöjligadegrundasvisst arbete,lämplig för vägran somär ett omsom
frånvaroreglernackdelarna berorgravid kvinna,anställerarbetsgivaren näruppstå enom

för-graviditet ellerfrånvaro grundjämställerantagit, vilkamyndigheterna ha avsom
påverkade intenågon manlig medsökandefannsdet intesjukdom. Attlossning med

visserli-direktivetsanktioner fastbeträffandevidareDomstolen slogställningstagandet. att
diskrimineringsförbudet.sanktioner för brottväljaöverlåter medlemsstaterna motattgen

iförbudetemellertid varje brottcivilrättslig sanktionväljer är motmedlemsstatOm enen

7 34.föregående sidSe not,

3 16-0416
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sig tillräckligt för ålägga fullt hänsyn tillatt de undantag finnsutan i nationellansvar, som
rätt.

Det intressantär domstolen ansåg, delsatt notera direktatt könsdiskrimineringatt
förelåg, dels direkt diskriminering inte förutsatte någotatt syfte eller någon avsikt att
diskriminera. Slutligen kan domstolen inte heller behandladenoteras frågoratt mot-om
bevisning möjlig.var

Också uppsägning på grund graviditet direkt könsdiskriminering,är förbjudenärav som
enligt EG-rätten. framgårDet bl.a. Danfoss.av

Nattarbetsförbud enbart för kvinnor

Frågan bestämmelser nattarbetsförbud enbart för kvinnor tillåtna enligt direktivetom ärom
likabehandling ställdes, redan framgått, i Stoeckel. Direktivet tillätom enligt EG-som

domstolen inte någon allmän princip för undanta kvinnor från nattarbete.att Undantagen
kunde enligt domstolen upphov till diskriminering.ge

Levy-målet, väcktes i EG-domstolen bara månader innan Stoeckel-domensom ett par
meddelades, avsåg fråga dessutom tolkning gällde beak-samma men om samma om man
tade Frankrike redan före medlemskapet i EGatt bundet ILO-konventionen 89,var av nr

kräver förbud nattarbete för kvinnor. EG-domstolenmot hänvisade i den delensom till att
artikel 234 i föreskriverRF fördraget inte påverkar de förpliktelseratt följer avtalsom av

medlemsstat ingått innan iRF kraft. Om konventionerträtt har ändratsom en nattar-senare
betsförbudet, gäller dock inte artikel 234. Vilka folkrättsförpliktelser den berörda medlems-

har vari alla händelser något denstaten nationella måstedomstolen ställning till ochsom ta
därvid tillämpaäven samarbetsförpliktelsen i artikel Domstolen påpekade också att
principen likabehandling visserligen grundläggande rättighet enligtom var en gemen-
skapsrätten. Samtidigt måste åtankeha i genomförandet principen har varitattman av
gradvis och gemenskapens direktiv övergångsvis tillåter vissaatt undantag. denI nationella
domstolen hade arbetsgivare åtalats för ha anlitat 23 kvinnor till nattarbete.atten

I Onem domstolen besked rörande hänsyn till andra internationella konven-gav samma
tioner. En kvinna, arbetat pånattskift hotell, lämnade sin anställning eftersom honettsom
bytt bostadsort. Hon sökte arbetslöshetsunderstöd förvägrades sådant under hänvisningmen
till hon det familjeskäl hon inteatt längre kundeuppgett att arbeta nattetid. denIvar av som
belgiska lagstiftningen rådde förbud nattarbete bådeför kvinnor ochmot Det fannsmän.
dock möjlighet frånundantag förbudet.göra Grunderna för undantagatt olika för kvin-var

och det gälldemän hur längenär nattarbete fick pågå och hur undantagsfrågomanor skulle
handläggas. Frågan i EG-domstolen gällde detta tillåtet enligt artikel Sådanaom var
skillnader kunde enligt EG-domstolen inte motiveras utifrån behovet skydd för kvin-att av

vid graviditet och moderskap, tillåtna grunder förär undantag från likabehandling-nor som
sprincipen i artikel 2.3.

Habermann gällde gravida kvinnors nattarbete. En kvinna hade anställts tillsvidare för
nattarbete hon själv eller arbetsgivaren medvetnautan att hon gravid honnärattvar om var
anställdes. Arbetsgivaren sade henne under hänvisning till gravida kvinnor enligtupp att
tysk lag inte fick arbeta nattetid mellan vissa klockslag och inte heller på och helgda-sön-



67

Enligt tysk medför vidare förbud visst arbete i princip anställningsavtaleträtt ett mot attgar.
blir ogiltigt. arbetsgivare, misstagit sig beträffande förhållanenEn har viktiga hos mot-som

i sådant frånträda sådanthar likaledes fall avtal. Liksom i Dekkerrätt att ettparten, ett an-
såg det utgjorde könsdiskrimineringEG-domstolen direkt kvinnasägaatt att upp en

gravid, eftersom sådangrund hon endast kvinnor berörs uppsägning. Samti-ärattav av en
digt bristen likabehandling i detta fall förbudresultat lagstadgatett ett mot nattar-var av

någonknutet till graviditet. medge anställningsavtalbete Att upphör deär att ettsom av
föregåendei det enligt motverka likabehan-grunder EG-domstolenangetts attsom vore

dlingsdirektivets syfte och förta dess effektivitet. stred artikel 3.1 och 5.1 i di-Det mot
låtarektivet anställningsavtal upphöra i den angivna situationen.att ett

Uppsägning
Graviditet

gällde situation liknade den i Habemzann. kvinna anställdes förWebb En ersättaatten som
fåkvinna, skulle barn och ledig tid. Webb anställdes dock tillsen annan som vara en

arbetsgivaren eftervidare, eftersom det meningen hon skulle fortsätta hos denävenattvar
återkomstbefattningshavarens i tjänst. hon ingick anställningsavtalet, vissteordinarie När

tvåsjälv gravid efter veckors arbete hon kunde det,hon inte hon antog attatt var men vara
något bekräftades efter ytterligare vecka. Efter vecka blev hon uppsagd.ännusom en en

ansågkvinna. sigMotiveringen hon anställts for gravid Honersättaatt attvar en annan
könsdiskriminerad.

åtgärd könsdiskrimineringEG-domstolen utgjorde arbetsgivarens direktEnligt ävensom
stod i stridi angivna situationen och skäl anförts i Habermann medden ar-av samma som

till artikel i di-tikel Vid sitt avgörande EG-domstolen hänsyn 10 det5.1. även atttog nya
för gravida, nyligen fött barn ellerrektivet skydd arbetstagare harär ut-som ammarom

från tillförbjuder uppsägning kvinnor under tiden graviditetens början ochtryckligen av
skälet inte den berörda arbetstagaren.föräldraledighetens slut, har medmed göraattom

och förlossningSjukdom efter graviditet

ocksåfråga uppsägning visst hängde med graviditet behand-En sättom som samman
inte uppsägninglades i Aldi-Marked. Artiklarna 5.1 och 1.1 förbjuder enligt EG-domstolen

på frånvaro beror sjukdom uppkommit under graviditet eller för-grund av som som
lossning. däremot uppsägningen kvinna grund sjukdom skedde andraOm av en av

förelågför direkt könsdiskriminering enligt EG-domstolen.villkor än män

åldersgränser ochSkilda för kvinnor män

Frågan artikel och jämställdhetsområdetmellan 5 andra rättsakter hargränsenom
mål för kvinnor sin anställning vid ålderi flera skyldighet lämna lägrerörtprövats attsom

förhållandena måletfann i i inte stred likabehandlingsdi-Domstolen Burtonän män. att mot
ålder åtnjuta förmån kopplad till ålderrektivet, eftersom bestämd för börja denatt en varen

ålderspension Någontill statstjänstemän.enligt de brittiska bestämmelsernagällde omsom
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möjlighet till undantag motsvarande den i artikel i7 direktivet social trygghet finnsom
emellertid inte i likabehandlingsdirektivet.

Frågan skilda åldersgränser för kvinnor och vid upphörandemänom anställningav en
behandlades i Marshalläven Beets-Proper och Roberts. Också i dessa mål aktualiserades
frågor tillämplighetgränsen direktivet socialmot trygghet. Den fråganom centrala iav om
de målen huruvida kopplingentre anställnings upphörande till pensionsåldemvar av en att
uppnåtts arbetsvillkor, bestämtett närmare villkor för anställningens upphörande,var ett
enligt artikel 5.1. I Marshall I och Beets-Proper utgjorde det diskriminerandeett ar-
betsvillkor företagspolicy eller i kollektivavtalatt föreskriva åldersgränser.skildasom en
Det stred artikel 5.1 i direktivet. ålRoberts, andra sidan, förelågmot inte könsdiskriminer-
ing enligt EG-domstolen. Samma åldersgräns gällde för kvinnor och förmän tillrätten
avgångspension vid övertalighet. Detta åtgärd vidtagen oberoende kön,var en av som gav
alla individer Att olika pensionsålderrätt. gällde för ålderspensiontillrättsamma
påverkade inte bedömningen.

Rätten till domstolsprövning, sanktioner ni.m.

EG-domstolen behandlat innebörden artikel 6 det gäller kravet pånär sanktioner i fallenav
Colson och Harz. I Colson konstaterade EG-domstolen några bestämda sank-von attvon

Äventioner inte finns angivna i likabehandlingsdirektivet. medlemsstat fritt får väljaom en
sanktion överträdelse förbud könsdiskriminering krävermot emellertidett artikel 6 imotav
enligt domstolen sanktionen, för effektiv och ha avskräckandeatt effekt, skallatt vara en
stå i proportion till skadan. Om medlemsstat väljer sanktion för brott för-atten motsom
budet införa till måstegottgörelserätt denna enligt EG-domstolen någoten änavse mer en
sådan symbolisk ersättning till ersättning för vissarätten utlägg i samband medsom an-

Åsökan anställning. andra sidan likabehandlingsdirektivetär enligt EG-domstolenav en
inte någontill hjälp för den för könsdiskriminering i det fall den nationellautsatts la-som

inte innehåller några bestämmelser sanktioner eller till ersättningrätt alls. I dengen om
delen har direktivet tidigare ingen direkt effektnämnts det skulle kräva entydigsom en-
och ovillkorlig bestämmelse i direktivet.

Enligt EG-domstolen i måsteDekker varje brott förbudet tillräckligt förmot attvara
ålägga fullt medlemsstat väljer civilrättslig sanktion, och det inteäransvar, om en en
möjligt hänsyn till de grunder för undantag nationellatt ta rätt.som anges

Marshall bl.a.fråganII gällde det tillåtet med nationellär lagstiftning sätterom som en
högsta för det skadestånd utgågräns kan vid könsdiskriminering vid uppsägning i stridsom
med direktivet likabehandling. EG-domstolen fann det strider artikel 6 i likabe-attom mot
handlingsdirektivet i nationella bestämmelser för det beloppatt sätta övre gränsen som en
könsdiskriminerad kan blir tillerkänd i skadestånd. Om ekonomisk kompensation den åt-är
gärd har valts för jämställdhet skall återupprättas efter diskriminerandeattsom en upp-
sägning måste den fullt den aktuella förlusten och kompenseraut motsvara skadan. En
sådan föreskrevs iövre gräns detta fall begränsade förhand ersättningsbeloppet tillsom

nivå kanske inte motsvarade kravet säkerställa verkligt lika möjligheteren som att
full kompensation den inträffade skadan. Möjligheten fåatt påräntagenom ersätt-attav
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måsteningen enligt nationella ocksåregler betraktas viktig del kompensationensom en av
kan inteoch begränsas med hänsyn till tidsaspekter.

pågående Draehmpaehl-måletDet uppföljning Marshallär och be-en av avser
gränsningar i skadeståndsbelopp i tysk vid könsdiskriminering i sambandrätt med an-

Bådaställning. fallen har intresse för bedömningen de begränsningsregler denav om som
svenska jämställdhetslagen innehåller förenliga med EG-rätten, bl.a. den iär 25 § andra

skadeståndetstycket delning flera diskriminerade någotför talan, förefallerom av om som
långt ifrån säkert.

frånUndantag likabehandlingsprincipen

Punkterna 2-4 i artikel reglerar vilka från2 undantag principen likabehandling ärom som
tillåtna enligt direktivet. Enligt artikel 2.2 skall direktivet inte hindra medlemsstaterna att
från tillämpningsområdet utesluta den yrkesverksamhet eller i förekommande fall den ut-
bildning leder till denna, för vilken arbetstagarens kön avgörande på grund verk-ärsom av
samhetens eller det sammanhang där den utförs.natur

Principen likabehandling, bestämt artiklarna hindrar2.1 och 5.1, enligtnärmare EG-om
inte småföretagare.domstolen vissa undantag för Kirshammer-Hack gällde detom var

tillåtet med nationell bestämmelse undantar arbetstagare arbetsplatser med färreen som
anställda månad från10 i veckan eller 45 anställda skydd uppsägning sak-än mot utanper

lig grund. Undantaget gäller dock förutsättningunder det inte fastställt deäratt att ar-
Ävenbetsplatser undantagits har fler kvinnliga manliga arbetstagare.avsevärt änsom om

så sådantdet skulle kan godtagbartundantag det finns sakliga förskäl detettvara vara om
inte medoch har arbetstagarnas kön eftersom undantaget syftar till lättagöra,att attsom

småföretagares bördor.
måletGeneraladvokaten i föreslog EG-domstolen inte tillåtetskulle besluta detatt att var

sådant betydligtmed undantag det berörde antal kvinnor och detstörre än mänett ettom
inte finns saklig grund oberoende kön för detta.ärsom av

ansågEG-domstolen dock i frånkommissionen Storbritannien undantag dis-attmot
krimineringsförbudet brittiska alltföri den lagen generella för förenliga medattvar vara ar-
tikel 2.2. Enligt den brittiska lagen privata hushållanställningar i och arbetsgivare medvar

färre frånfem eller arbetstagare helt undantagna förbud könsdiskrimineringlagens mot av
alltsåarbetssökande och arbetstagare. Storbritannien åberopade arbetstagarnas könatt var

avgörande för de arbeten undantaget avsåg. tydligen inteDomstolen heller heltsom var
sådantfrämmande för ett resonemang.

faktorKön avgörande för arbetets utförandesom
tillåtlighet måletEtt undantags EG-domstolen i kommissionen Storbritan-annat motsom

hade ställning till gällde utbildning till och arbete barnmorska. Yrketnien att ta som var en-
förbehålletligt brittisk lag kvinnor. ansågGeneraladvokaten undantaget stred direk-att mot

tivet EG-domstolen ogillade kommissionens påtalan denna punkt. Domstolen hän-men
visade samtidigt till artikel 9.2 utvärdering förregelbunden det berät-avgöra, ärattom om
tigat behålla ansåg såundantag. det fortfarande kunde olikaDen graderatt att attvara av
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relationerna mellan barnmorska ochviktig roll ikunde spelakänslighetpersonlig pa-en
tient.

tillvisserligen hänsynenfannEG-domstolen artikel 2.2 Dentolkade snävt.I Johnston att
fastvid könsdiskriminering slogåberopas ursäktsig kani och förallmän säkerhet mensom

lämpligt nöd-det ochlikabehandlingsprincipen giltigt endastfrån ärundantag äratt ett om
möjlig vidta.åtgärd skall inte Pro-icke-diskriminerandeNågon alternativvändigt. attvara

gäller.portionalitetsprincipen

moderskapgraviditet ochvidSkydd för kvinnor

kvinnor, särskiltskydd förpåverka bestämmelserdirektivet inteskallEnligt artikel 2.3 om
moderskap.graviditet ochvid

ansågs innefatta faror och riskerintebestämmelsen DenIlohnston-fallet tolkades snävt.
för.polis helst kanbeväpnadvilken utsättassomsom

tolkning uttrycketvidEG-domstolen dockItalienI kommissionen mot engav
tillitaliensk lagi Enligtbekräftades Hofinann. rättennågot"moderskap", trevarsom senare

år förbehållenunderadoptionen barnanslutning tilli omedelbarmånaders ledighet sexav
godtagbarkvinnor ochlag mellangjordes i italiensk mänskillnadkvinnor. Den varsom

ank-adoptivbarnsvillkoren förså möjligt likställamycketgälldeeftersom det ettatt som
dentill sin familj underankomstför nyfött barnsgälldefamilj med demtill sin ettomst som

frågan general-hade docksistnämndafödelse. denefter barnets Iömtåliga första perioden
förelåg likabehand-sin del brottfann föruppfattning. Hanadvokaten motatt ettannanen

för "moderskap".till undantagethänförasinte kundelingsprincipen, som
erbjuda mödrarlikabehandlingsdirektivetfrågan rättgälldeHofinann-fallet attgerom

Enligt EG-erbjuds fader.motsvarande möjlighetvård barnförbetald ledighet utan attav
familjenfrågor gällde hurtillkommit förintedirektivet avgöradomstolen hade att som

Medlemsstaternamellan föräldrar.ansvarsfördelningenför ändraorganiseras ellerskulle att
i samband medför kvinnorskyddbestämmelserinföraartikel 2.3enligthar rätt att om

kvinnors fysiolo-skyddalegitimtmatemity. Deti domen:moderskap ärgraviditet och att
födelse.återgått normala efter barnetstill dettill de harfunktioner dessmentalagiska och

och barn underförhållandet mellansärskildaskydda detockså legitimtDet är enatt mor
frånskydda detfödelse, störasgraviditeten och barnetsefterperiod attattnärmast genom

återupptog sitt yrkesarbete.samtidigtmodernföljaskulledubbla bördor,de attavsomav
föräldraledighet tilldirektivetartikel 2.3 ienlighet meddärför helt i garanteraDet attär

skydda kvinnorsyftetförlossningengraviditeten och ärperiod efterundermödrar attomen
dåmotherhood. Deti domen:graviditet moderskap ärochsamband med effekternai av

från den,utesluta andramodern ochledighet förtill betaldockså legitimt rättenatt reservera
återvända förtryckoönskatbeñnnas sig underkanmoderneftersom det bara attär ettsom

till sitt yrkesarbete.tidigt
le-till betaldskullebedömning domstolenfråga vilken göra rättenDet är öppen omen

födelse. Domstolenefter barnetslängre tidför mödrar underhadedighet reserverats an-
direktivets"maternity",både uttrycketi sin äranmärkts domredan ut-vänder, somsom

myckettillstånd längre änbrukar"motherhood"tryck, och ett som vararavsesom
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"matemity". Domstolens synpunkt rörande behovet skydda frånkvinnor dubbla bördoratt
skulle kunna tillgodoses också fadern föräldraledi Då minskar moderns börda.tar gt.om

Domstolens tolkning räckvidden begreppet "moderskap" i artikel 2.3 i direktivetav av
framstår allt oklar.trots som

"Åtgärder för främja lika möjligheteratt

Enligt artikel skall direktivet2.4 inte hindra åtgärder främjar lika möjligheter försom
kvinnor och i synnerhet detmän, gällernär avlägsna befintliga ojämlikheter in-att som
verkar på kvinnors möjligheter det gäller anställning, befordran,när yrkesutbildning, ar-
betsvillkor i viss mån,och, social trygghet.

Direktivet verkar alltså möjliggöra åtgärderaktiva för främja jämställdhet detatt men
finns ingen plikt för arbetsgivare vidta sådana. Inte heller används motsvarighetert.ex. att
till väletablerade svenska uttryck "aktiva åtgärder eller "jämställdhet" i direktivet.som

Även EG-domstolen har godtagit principen åtgärder för främja lika möjligheterattom om
grundval artikel 2.4 har den varit angelägen säkerställa principen hålls inomatt attav

vissa ocksåDet osäkert vadgränser. EG-domstolen läggerär i begreppet.
FrankrikestvåIden tvister fördragsbrott mellan kommissionen förklaradeena av motom

EG-domstolen artikel inte på2.4 sikte särregler för kvinnor i kollektivavtal iatt tog sam-
band med graviditet, amning ledighetoch omedelbart före och efter förlossning. precisaDet
och begränsade syftet med artikel enligt2.4 EG-domstolen tillåta åtgärder,är fastänatt som
de tycks diskriminerande, faktiskt syftar till avskaffa eller minska brister jämställdhetatt

Ävenkan finnas i det dagliga livet. sådana bestämmelser vid första anblicken kansom om
tyckas okomplicerad tillämpning åtgärderutgöra och de kunde främja lika-ävenen av om
behandling på områden,vissa befarade EG-domstolen den aktuella bestämmelsen skulleatt

möjligheter för olika behandlingöppna kvinnor och män.av
iDomen Kalanke visade EG-domstolens restriktivitet det gäller beslutnär som

uppfyller blygsammaganska krav främja lika möjligheter för kvinnor och Do-att män.
påväckte delvis grund härav mycket uppmärksamhet, i Sverige. Bakgrunden iävenmen

målet följande.var
Delstaten Bremen har lag jämställdhet mellan kvinnor och i offentlig tjänst.mänen om

Vid anställning och befordran gäller enligt den kvinnligalagen sökande har meriteratt som
likvärdiga med dem derasär manliga konkurrenter har skall företräde inom desom som ges

områden där de underrepresenterade. Underrepresentation dåär föreligga kvinnornaanses
inte minst hälften deutgör anställda olika i den berörda personalkategorin inomav av rang

verksamhet föroch de tjänstenivåer i organisationsplanen. tjänstenNären som anges som
avdelningschef för parkförvaltningen för staden skulle tillsättasBremen fanns i slutskedet
två sökande kvar, kvinna och Båda utbildade landskapsarkitekter och hadeen en man. var
arbetat inom avdelningen i tio år eller längre. Den kvinnliga kandidaten utsågs till inneha-

befattningen. Kalanke vände sig till domstol, hans talan ogillades i tvåde för-vare av men
instanserna.sta

a C-312/86,1988ECR 16315
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bedömning kommit fram till devid sinarbetsdomstol hadehögstaDelstaten Bremens att
förelåg mansdomi-också fast dethade slagittjänsten ochmeriterade förlikvärdigt attvar

artikeltolkningen 2.1frågor till EG-domstolensinaparkförvaltningen. Iinom avomnans
bedömningen.från gjorda Bundes-Bundesarbeitsgericht, denslutinstansen,utgickoch 2.4

oberoendefråga kvoteringssystemstriktpåpekade intedetarbeitsgericht ettatt somomvar
kvinnor. itjänsterna för Detde ledigavissreserverademeriter procentsats varavenav

skicklighet. Kvinnorsökandenasberoendefråga kvoteringssystemstället ett avsom varom
meriter. tyskalikvärdiga Denmanliga sökande hadekvinnliga ochprioriterades bara när

förenligt med tyska lag-förhandsavgörandeansåg i sin begärandomstolen systemetom
för reglerna inteomständigheter till stödflertaloch härutöverbestämmelser attettangav

övervinna de nackdelari framtidenbidra tillkundedirektivet. Bl.a.stred attsystemetmot
från förr i tiden.ojämlikheterbevaradeför ochnärvarandekvinnor för utsattes somsom

synpunkter. konstat-slutinstansens Denden tyskainte intryckdockEG-domstolen tog av
likvärdiga medmeriterharföreskrivs kvinnor ärföreskrift varierade att somatt somen
företräde inomautomatiskt skall havid befordranharmanliga konkurrenterderasdem som
hänvisade tillkönsdiskriminering. Denmedförunderrepresenteradeområden där dede är

Frankrikeg tillåts i artikel 2.4Visserligenoch Johnston.sina domar i kommissionen mot
syfte förbättra derashar tillkvinnor ochspecielltåtgärdernationella attgynnarsom

villkorkarriäroch män.arbetsmarknaden görakonkurreramöjligheter somatt samma
kvinnorsärbehandling förpositivfrämjanderekommendation 1984rådets attI angesavom

rättigheter,enskildessyfte säkra denhar tilllikabehandling,reglergällande"de attsomom
regeringama,intefaktiska ojämlikheterformeravskaffa allatillräckliga förinte är att omav

åtgärder i syftevidtardessutomberördaoch andraarbetsmarknadens att mot-parter organ
följdförpå arbetsmarknadenkvinnor utsättsnegativa verkningar at-deverka avsomsom

i samhället.strukturerbeteenden ochtityder,
till iundantagartikel 2.4samtidigt klargörasEG-domstolenmåste enligtDet att ensom

nationell regleringrestriktivt. Ochenskilda skall tolkasrättighet förfastställddirektivet en
tillsättning eller be-kvinnor vidföreträde förovillkorligtundantagslöst och garanterarsom

för undan-överskridermöjligheter ochfrämja lika gränsengår baralängrefordran än att
nationellförhindrari direktivetoch 2.4artikel 2 1Slutsatsen blevi artikel 2.4. att entaget

olika kön,lika meriter ochbefordran hartill ärkandidater automa-reglering när avensom,
underrepresenterade.områden där kvinnorinom deföreträde ärkvinnliga sökandetiskt ger

förovillkorliga företrädesregelinnehåller intejämställdhetslagensvenskaDen samma
tillåter vidnågot företrädei fallintelag. kräverdelstaten Denkvinnor Bremens mensom

särbehandlingpositivförutsättningarunder vissameriter för och ävenlikvärdiga av per-
könsneutral i den meningendessutomkön. Lagentillhör underrepresenterat är attsomsoner

befattningarkvinnodomineradesökerför kvinnor. Mänföreträde inte baraden medger som
målet Marschall.Jfr detockså företräde.kan nyages

medlemsstaternaaktualiserats, vilkenartikel 9.2harmål fördragsbrottI även attangerom
i artikel 2.2yrkesverksamhetskall utvärdera den nämnsjämna jämna mellanrummed som

9 ECR 6315C-3l2/86, 1988 I
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socialaför bakgrund den utvecklingen det berättigat behållaavgöra, äratt mot attav om
skall enligt detta ocksåundantag. De stycke underrätta kommissionen resultaten ut-om av

värderingen.
EG-domstolen uttalade i kommissionen Tyskland artikel 2.2 möjliggjorde inteattmot men

från likabehandlingsprincipenkrävde undantag för vissa arbete. dubblaDen över-typer av
återspeglasvakningsuppgift för kommissionen i artikel 9.2 syftar till gradvisattsom

både framståravskaffa undantag enligt andra och tredje stycket i artikeln, vilka inte längre
medför enligt i första påmotiverade. Det domstolen det hand ankommer medlems-attsom

formen uttömmande och kontrollerbar förteckningupprätta överstaterna att oavsett en
från principen likabehandlingyrken och uppgifter undantagna och underrättaär attsom om

målenikommissionen resultatet. Liknande uttalanden gjordes kommissionenett motavom
rankrikeloF

Direktivet social trygghetom

framgått, formell likabehandling kvinnor och arbets-har den bristSom redan mänav
tillåten inte fortfarande vanlig enligt lag och avtal i fleramarknaden eller ärsom av- -

många nationellt.upphov till problem tillämpa EG-rättenEU:s medlemsstater, gett att
mångaskillnaderna har medfört EG-domstolen iOförmågan eller oviljan avskaffa attatt

mål förhandsavgöranden tolkningen artikel 119 ochombetts lämna gränsen motvarom av
går. del problemen hänger meddirektivet social trygghet 79/7 En att ar-av sammanom

tillåter från likabe-direktivet social trygghet undantagtikel undantagslös medan119 är om
utgår från kvinnorsdirektivet traditionell ochhandlingsprincipen samtidigt som en syn

socialförsäkring-familj. Medan rättigheter enligt svenskuppgifter i samhälle ochmäns
utgårföräldraförsäkringen, utgår från individen direktivetförslagstiftning, med undantag

ekonomiskt beroendefrån minsta och alla kvinnor ingafamiljen enhet män äratt mensom
kan och kvinnorfrån familjen enhet. arbetstagareoch Normen mänsägas ärattvarasom en

dock inte hemarbete. kvinnorna eller ihemarbetande. Direktivet omfattar Det närärär -
fåttavvikit från medlemsstaterna problem.bland den tänktamännen normen som-

haft med tillämpa direktivetde problem andra EU-medlemmar harFlera att omav som
inte i Sverige.sig domar, förekommersocial trygghet och avspeglar i EG-domstolenssom

innehåller målen allmängiltiga uttalandenSamtidigt social trygghet deläven mer omom en
jämställdhetsområdet.EG-rätten

kvin-principen lika behandlingDirektivet social trygghet kan sträckasägas ut om avom
från sådana situationer i vilka föranställningssituationen tilloch män staten ut-svararnor

förhindrade tillfälligt eller alls längre förvärvsarbeta.betalningar till är attpersoner som
förhållandet offentliga myndigheter och enskilda kanEftersom direktivet reglerar mellan

effektmed begränsning till horisontellha slags vertikal effekt. Problemendet sägas en
uppstår inte.

° C-3l8/86, 1988ECRI 3559
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artikel 119Gränsen mot

årenDomstolen i olika domar hur skallhar dras mellan artikel 119gränsenangettgenom
årsdirektiven social trygghet och 1986 direktiv företagsbaseradeoch försystemom om

social trygghet. den villkoren för artikel skall tillämpligI Beune 119 föl-attangav vara
får måstejande inte lagreglerat. resultat förhandlingarSystemet Detsätt. ettvara vara av

erbjudna förmånemamellan arbetsgivar- och arbetstagarföreträdare. De tillägg tillutgör
fårlagstadgade Systemet inte bygga statlig finansiering. Systemet skall intesystem. om-

någonobestämda kategorier arbetstagare. skall finnas kopplingfatta Det mellan för-av
månsnivån arbetstagarens anställningsbakgrund. angivna villkoren hadeoch De angetts

förhållandenautgångspunkt i privata sektorn. holländsk lagstiftningmed den Fallet rörde
reglerade offentliganställdas pensionsvillkor. Sättet beräkna pensionens storlekattsom

nivåjämfört gifta kvinnor eftersommissgynnade gifta med det jämställdemän samma
ensamstående såvitt tillkomgifta kvinnor med kvinnor gällde vad dem före den janu-1som

redovisades i avsnittet lön kom EG-domstolen fram till artikelari 1986. Som 119attom var
tillämplig, det gällde lagstadgat pensionssystem, lagstiftningenDettrots att ett system. som

år omkring miljon anställda. holländska befannreglerade omfattade 1992 Det1 systemet
gråzon mellan föll inom artikel 119 och dem föll utanför. blevsig i dem Deten som som

inneburit pensionssys-tydligt för EG-domstolen alltför formalistiskt hadesynsätt attatt ett
väsentligt fyllde funktion skulle behandlasi olika medlemsstater i allttem sammasom

förmånsberättigade hade pensionssystemeni Bilka, Barber ocholika. För de Beune samma
pensionsförmånerfram tilllönemässiga betydelse. Därför kom EG-domstolen att som ar-

lönen arbetsgivarenbetsgivare erbjuder arbetstagare bör del äroavsettsom en av omses
Artikel och inga sociala trygghetsdirektiv gäller.privat eller offentlig. 119

sakområdenaPersonkretsen och

förvärvsarbetande befolkningen, inklusive före-Enligt artikel gäller direktivet den2 egna
sjukdom, olycksfalloch företagare verksamhet avbrytsarbetstagaretagare, avegna vars

anställning pensionerade ellerofrivillig arbetslöshet och sökereller samtpersoner som -
invalidiserade arbetstagare och företagare.egna

förmåner sociala trygghetsdirektivet. skallArtikel vilka omfattas Det3.1 anger som av
ålderdom olycksfallskydd vid sjukdom, invaliditet, igälla lagstadgade lämnarsystem, som

yrkessjukdomar arbetslöshet. omfattar vidare socialhjälp, dennaarbetet och Det ärsamt om
nämndesavsedd komplettera eller deersätta systematt som nyss.

efterlevandeförmånerenligt artikel inte bestämmelser eller vissaDirektivet gäller 3.2 om
förmåner förhållandenfamiljebidrag inte kopplade till faller vid de di-är utsom som som

rektivet i övrigt enligt punkten lavser a.
förmånInnebörden avgörandena i och Smithson för omfattas di-Drake är att attav en av

måste socialtrektivet social trygghet hela eller del lagstadgat trygghet-utgöra ettavom en
uppräknade riskerna form socialhjälp medskyddar de ellerssystem motsom en av en av

ansåg fråga förhållandetsyfte. Domstolen i bostadsbidrag i Smithson detett attsamma om
någonnågra i beaktas för berättiga tillde risker räknas artikel 3.1 attatt som upp enav

förmån förmånen sådaninte tillräckligt för skulle omfattas direktivet.högre attvar som av
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frågangälldelRichardson subventionering kostnader för läkemedelsrecept omfat-om av
artikel 3.1. Richardson, 64 år ansåggammal sig könsdiskrimineradtas av som var en man,

fråneftersom till skillnad kvinnor år,han mellan 60 och 64 inte slapp betala kostnaderna för
sådanläkemedelsrecept. Domstolen kom fram till artikeln omfattade förmån eftersomatt en

förmånen fick sjukdom,skydd de risker i artikeln.är omnämnsmotanses ge som en av som
pågår mål i fråganFör närvarande EG-domstolen bussubventionett som avser om en som

utgår till pensionerade kvinnor omfattasenbart direktivet Atkins.av
måste förmåndirektivet skall tillämpligt innefattaFör hela eller del detatt vara en en av

någonlagstadgade lämnar skydd de risker i artikel 3.1 ellersystem, motsom av som anges
form socialbidrag framgår,har syfte. nämndes,Detutgöra en av som samma som nyss av

Drake och Smithson. Jackson lade EG-domstolen till inte någraI det räcker risk-att att av
ingåri och för sig i bedömningen för berättigad till högreavgöra äratterna om en person en

förmån förmånenför själva skall omfattas direktivet. I Jackson de sökte för-att av var som
frånmånema stå tillundantagna krav arbetsmarknadens förfogande. uppfylldeDe där-att
påmed inte fylla kravet direkt och effektivt kopplade till skydd risk för arbet-att motvara

de risker i artikeln omfattades dåslöshet, räknas och inte direktivet.en av som upp av
ståttDirektivet inte tillämpligt aldrig tillhar arbetsmarknadens för-är personer som

någonfogande eller hade upphört det skälet härtill inte de riskergöraatt attsom om var av
direktivet framgårhade inträffat. Achterberg, där EG-domstolen tilladeDettarsom upp av

den tolkningen stämde med syftet med gemenskapsrätten ordalydelsenoch övrigaatt av
bestämmelser bildade bakgrund till direktivet. Artikel direktiven119 och lika lönsom om

avsåglikabehandling endast kvinnor och ioch enbart deras egenskap arbetstagare.män av
följde direktivets logik tillämpningen artikel definieradeDet även attav egen av som om-

fattningen likabehandlingsprincipen, tillbegränsad personkretsen omfattadesav var som av
direktivet detta omfattade materiellt. inte ioch vad En artikel 2 kan därförperson som avses

åberopainte artikel
uttalade EG-domstolen artikel 2 vilkenI Verholen personkrets omfattasatt anger som av

direktivet denna kan inte variera efter omfattningen artikel ocksåoch Domstolen slogav
nationellafast berörs effekten bestämmelser diskrimineraratt en person som av av som en

åberopainte kan nationellmake, direktivet inför domstol under förutsättningär part, attsom
ocksåmaken omfattas direktivet.av

Johnson I-fallet uttalade EG-domstolen artikel i direktivet social inteI 2 trygghetatt om
tillämpligt vårdahar avbrutit sitt förvärvsarbete för sina bam ochär atten person som

på grund sjukdom återgå såvidainte kan i arbete, hon inte sökt arbete och avbrutitsom av
någonsökandet grund de risker i artikel 3.1.a i direktivet inträffat.attav av angessom

dåDet saknar betydelse varför sin tidigare anställning.lämnade ankommerDetpersonen
den nationella domstolen verkligen anställningsökte vid den tid-avgöraatt att personen
punkt då riskerde i artikel inträffade.3.1.aen av som anges

förklarade i frånEG-domstolen Drake kvinna, hade sig anställningatt sagten som upp en
enbart för kunna hand sin blivit invalid, ingick i den förvärvsarbetandeatt ta om mor som
befolkningen i enlighet med artikel vidareDomstolen uttalade syftet med direktivetatt

tillämpa den grundläggande principen lika kvinnorbehandling och Attmän.attvar om av
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kvinnanationell bestämmelse innebär gift bor hos sindå upprätthålla att somsom enen
faller artikelinte berättigad till bidrag, under 3.1,försörjs honom,och närär ett somavman

det, innebär könsdiskriminering i strid medmotsvarande situation skullegift i varaen man
idirektivet.artikel 4.1

effektDirekt

från i likabehandlingsdirektivet. artikelkänns igen artikel 2.1 I 4.1i artikel 4.1Lydelsen
någoninte förekomma helstlikabehandlingsprincipen innebär det skallslås fast attatt som

indirekt, särskilt med hänvisning tillsig direkt ellerdiskriminering grund kön, varav
beträffarskall i synnerhet gälla vad trygghet-eller familjestatus. Dettaäktenskaplig status

tillgång skyldigheten betala avgifterför till dem ochräckvidd och villkoren attssystemens
förmåner,också beräkningen blandskall gällaberäkningen avgifterna. Detoch annatavav

villkor bestämmer varak-familjemedlemmar demaka/make ochtillägg avseende samt som
EG-domstolen förk-flera avgöranden harbibehållandet till bidrag. Itigheten och rättenav

de nationellafråga direkt könsdiskriminering ocheffekt iartikeln har direktlarat attatt om
kvin-direktivet korrekt, skall behandlaför genomföraavsaknad reglerdomstolarna i attav

dåMålen oftast gällt köns-situation. harireglerenligt män sammasomsammanor
Clarke, Dik ochBorriegifta kvinnor. Hit hör Drake, FNV, McDermottdiskriminering av

Johnson
årslutade förvärvsarbeta 1982Gemert-Derksockså Gemert-Derks. NärHit hör vanvan

in, i enlighet meddrogs bidragetdog 1987invaliditetsbidrag. När hennesfick hon man
Därmed minskadeänkepension.och hon fick iställetholländska lagstiftningen,regler i den

upprepade EG-domstolenförregler gällde inte HärMotsvarande män.inkomster.hennes
sådanadomstolarna tillämpaskall de nationellainförlivats korrektartikel inte har4.1näratt

befinner sig ilikabehandling dekvinnor ochtillförsäkrar närbestämmelser mänsom
situation.samma

i Enligt holländskbehandlades Roks.direkt effekt artikel 4.1aspektYtterligare aven
då likabehan-invaliditetsbidrag före 1979,från tillutestängdagifta kvinnor rättenrätt var

få bidragetockså förutsättning föromfatta dem. Enutsträcktes tilldlingsprincipen attatt var
viss lägsta inkomståret hade haftsåväl före ansökankvinnorsökandena mänatt ensom --

påuppstått dock kravet vissarbetsoförmågan före 1979 gälldehadeOmförvärvsarbete.av
före oktoberblivit arbetsoförmögna den lGifta kvinnorgifta kvinnor.inkomst endast som

årsocialförsäkringsdomstolenfrånbidrag alls. flera domar högstaingen till I1975 hade rätt
eftersominkomst för gifta kvinnorvisa visskravet kunnaunderkändes1988 att upp en

arbetsoförmögnablivitgifta kvinnor före 1979diskrimineringde innebar men somsomav
holländska domstolenåret invaliditetsbidrag.det fick till Deni lagändringenförst och rätt

tillerkändeinkomstvillkoret ochbidraget tillämpa ävengifta kvinnortillerkände utan att
Efter lagän-oktober 1975 bidragsrätt.arbetsoförmögna före den lblivitkvinnor ensom

på viss ink-könsdiskriminerande reglerna kravetdel deavskaffadesdring 1989 menen av
och gjordeblivit arbetsoförmögna före 1979kvinnorbibehölls för deomst som an-som

årarbetsoförmögenbliviti maj 1989. Roks,lagändringens ikraftträdandesökan efter som
sådant.förvägradesinvaliditetsbidrag1976, sökte i maj 1989 men
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måletförhandsavgörande i uttalade EG-domstolen medlemsstat kan inte isittI att en
utgången i detta fall den decemberlagstiftning först efter den tid 23 1984antas avsom - -

kvinnorgenomfört i syfte införliva direktivet beröva gifta dendå direktiv skall attett vara
direktivet de före införandet den nationella lagen kunnat dradirekta effekt hos nyttasom av

utgångengemenskapsrätten efter den angivna tidenstrider däremot inteDet mot att avav.
förinföra lagstiftning införa villlkordirektivets införlivandeför rättatt etten som, genom

kvinnor och förtar den direkta effekten artikeln.bidraget lika förtill är män, avsom
också ifrågaansågs direkt effekt för subven-artikel 4.1 haRichardsonI ett systemom

anledning inskränka ef-läkemedelsrecept och det fanns ingentionering kostnader för attav
fekten tidsmässigt.

undersöker nationella reglernationella domstolarnahindrar inte deEG-rätten att om
i direktiv, för vilketentydiga och ovillkorliga reglermedöverensstämmer ett genom-

åberopatinte direktivet införgått den berörda harförandetiden har ävenut, personenom
i vidare enligtbeskedet EG-domstolen Verholen. Detnationella domstolen. Detden ärgav

behållagenomförandeperioden i artikel 8tillåtet för efterdomstolen inte medlemsstater att
förhål-utesluter gifta kvinnor under vissanationell lagstiftning,effekterna tidigare somav

ålderspension.från omfattaslanden att av
artikel efter direktivet i kraftdet stred 4.1 detgällde trättMcDermott mot attom

socialförsäkringsförmåner fåttgifta hade igifta kvinnor mänförvägra som sammasamma
ibland medföra dubbelbetalning. Bestämmelsendet kundesituation och betydelsen attav

fårenligt nationell automatiskt tillägg tillgiftainnebär enligt EG-domstolen män rättatt om
dem för sin för-socialförsäkringsförmåner och bam, vilka beroendeför hustru avanses

sådant föreligger, harnågot enskilda fallet visa beroendekrav i detsörjning, attattutan
förmån i vissa fall med-till detfamiljesituationkvinnor i ävengifta rätt samma omsamma

obehörig vinst.nationella regleroch det striderdubbla tilläggför även mot omom
tidigaregick EG-domstolen längreartikel 4.1,Också Emmøtt-fallet, gällde än näri som

bara ieffekt. EG-domstolen erinrade denartikeln direkttillerkännadet gällde attatt om
införlivat direktiv, hade erkänt enskildai tid hademedlemsstat intespeciella fall, när etten

åberopa försumlig medlemsstat.direktivi rättsligt förfaranderätt ett motettatt enpersoners
från i tid vidtabefria sig självinte medlemsstatenminimigaranti rättDenna rätt attattgav

införlivatsdirektiv inte har medåtgärder tillämpa direktiv. Så längeförlämpliga ett ettatt
osäkerhetstillståndrättigheter.enskilda inte till fullo sina Dettanationell lag, kan bedöma

intemedlemsstatdom och uttalatefter det EG-domstolen avkunnatfortsätter även att enen
bestämmel-uttalat vissaåtaganden enligt direktivet denfullgjort sina ochhade även attom

direktiv kan medförainförlivandedirekt effekt. bara korrekthade Det är ettett av somser
därigenom den rättsliga säkerhetsådant tillstånd osäkerhet och det baraupphör ärettatt av

sinenskilda de hävdar Avmåste skall kunna krävafinnas rätt.skapas, attavom mansom
ihindrar myndighetEG-domstolen gemenskapsrättenföljde enligtdetta attatt enen

talefrister iåberopar nationella processuella regleri rättsligt förfarandemedlemsstat ett om
sitt nationellainförlivat direktivet imån medlemsstaten inte korrekt harden rättssystem.

utgången ieftersom blev denförefaller därefter ha ändrat uppfattningDomstolen motsatta
kvinnorholländsk giftafallet Enligtavgjorda Steenhorst-Neering.det rätt ut-varsenare
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dåföre likabehandlingsprincipen utsträck-från till invaliditetsbidrag 1979,estängda rätten
blivitockså Fortfarande gjordes undantag för dem oförmögnaomfatta dessa.tilltes att som

år föreBidraget utgick tidigast det ansökanföre den 1 oktober 1975.förvärvsarbete ettatt
år underkändessocialförsäkringsdomstolen 1988 be-gjordes. dom högstadetta I avenom

jämföras med likabehandlingbidragsberättigade kvinnor. skallgränsningen Detta attav
infört redan den 23 december 1984.enligt direktivet skullekvinnor ochmellan män vara

Steenhorst-Neerings söka bidraget.beslut föranledde Honholländska domstolensDen att
årdåvarande tillerkändes i beslutår invalidpension enligt regler. Honsedan 1963uppbar en

från år från år gjorteller efter det honbidraget med verkan 1987det begärda1989 ett an-
hänvisning tillin från juli 1989, meddock bidraget den 1beslut drogssökan. I attsamma

mål skilde sig enligtSituationen i detta EG-från fick änkepension.den dagenhon
någotså ettårsregeln intehär hadefrån iklart den Emmott göradomstolen sätt attatt

den retroaktiva verkansådan åberopa direktivet endast begränsademed rätten utanattsom
den domen.inte kan utläsasbidrag, begränsningansökan Emmott, avsomen avomav en

frånuppfattning Steenhorst-Neerings. I John-EG-domstolen sinbekräftadeJohnsonI
kunde visa, honinvaliditetsbidrag eftersom hon intebrittisk kvinnahade vägratsI attenson

infördes, ellerfunnits innan detinvaliditetsbidragtillvarit berättigad atttyp som nyaaven
sökande kvinnan inteutgick inte dendet. bidragåtminstone hade ansökt Dettahon omom

hushållsarbete.kunde utförahar förvärvsarbete ellerhon varken kundekunde visa bl.a. att
bidrag hadehushållsarbete intefråga ställdes Dennakrav i män.Motsvarande typ avom

till bidraget till detkopplades detår i detavskaffats 1984 rätten attsystemet nyamen nya
fick däremottill det gamla bidragetberättigadesökts. kunnattidigare bidragets De varasom

fick hon inte hellerdet gamla bidragetinte hade söktEftersom Johnsonautomatiskt det nya.
åberopa i direk-artikel 4-1Johnson kundeansåg dock i JohnsonDomstolen Idet attnya.

få till bidrag.kvinnor förtillämpas förvillkor skulle män rätttivet och attatt somsamma
tillerkändes Johnson iiförhandsavgörande Johnson IEG-domstolensföljdSom ettav

invaliditetsbidragsocialförsäkringsmyndigheternabrittiska1991 debeslut i december av
Beslutet begränsaår sökte bidraget.från 1986, dvs innan honaugustiför tiden attett er-

socialförsäkringslagen. John-i brittiskapå preskriptionsregel dengrundadessättningen en
ersättningen skulle betalassitt yrkandestöd föråberopade Emmott-domen utattsomson

EG-domstolens besked iemellertidmellantiden komdessförinnan. Underför tidäven
Steenhorst-Neerings.

vid indirektdirekt effektdirektivet haexempelRuzius-Wilbrink är att ansettsett
saknas förnationella bestämmelsereffekten innebarkönsdiskriminering. direktaDen att om

måstediskrimineringsig skyldig till indirektochskall tillämpashur artikel 4.1 görstaten
gynnadedendiskriminerad behandlasblir sättden gruppen.somsammagrupp som

fårför denmåste gälla tillämpasdärförbestämmelserSamma personer somgruppsom
på, i avsaknadfinns falla tillbakade endabestämmelsernabidraget. De är att av ensom

direktivet.tillämpningkorrekt av
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Indirekt diskriminering

gångenIndirekt diskriminering kom första i Teuling-fallet. EG-domstolen fann attupp ar-
tikel möjliggjorde nationell lagstiftning till tilläggsförmån4.1 lät till förtid-rättensom en

civilståndspension beroende och den inkomst direkt indirekteller kunde här-vara av som
från fler kvinnor förmånenledas makens arbete. Att hade till inte tillräckligtmän än rätt var

sådana tillägg stridaför till skulle direktivet. Förutsättningen dockrättenatt mot attvar
syftade till för förmån-och nödvändigt existensminimum försystemet att garanteravar en

förmånstagarenmed eller barn ekonomiskt beroendemake för sin för-stagare som var av
tilläggsförmånsörjning kompenserar för den börda de jämförtbär medstörregenom en som

ensamstående. förelåg alltsåfallet indirekt könsdiskriminemig ansågsI den godtagbar.men
frågan tillåtet frånRuzius-Wilbrink gällde det utesluta deltidsanställdaI attom var en so-

cialförsäkringsförmån, heltidsanställda berättigade till. EG-domstolen uttalade attsom var
strednationell bestämmelse, den aktuella, artikel 4.1 inte skillnaden i be-motsomen om

tvåhandling arbetstagare motiveras sakligade kunde grunder integruppernaav som
åberopatskön. hade i måletberodde Det enda skäl det orättvistatt attsom var vore

förmån erhållit.deltidsarbetande högre den lön de tidigare hade Detängarantera etten var
inte eftersom nivåskäl EG-domstolen godtog, den garanterades i flera fallsom som var

förmånstagarnahögre den lön hade uppburit.än som
ocksåEnligt EG-domstolen i Raks-fallet strider artikel 4.1 tillämpa villkor imot att ett

nationell lagstiftning viss inkomst för till bidrag visserligen inte skillnadrätt görom som
får effektermellan kvinnor och negativa för fler kvinnormän än män, ävenmen som om

motivet för lagstiftningen budgetmässiga överväganden.är
målen frågapågående gäller indirekt könsdiskriminering.och Nølte EnDe Megner som

från socialförsäkringsförmåner fråga åld-i nationell lag till iaktuell Nølteär är rått omom
får arbetstid understiger timmar veckaerspension utesluta den har 15 meden som persom

sådantill bestämmelse berör fler kvinnor gällerhänsyn I Megnerän män.att en samma
fråga arbetslöshetsförsäkring, från försäkringen kortare arbetstiddär de harutestängssom

föreslår i sitt18 timmer vecka. Generaladvokaten EG-domstolen förhand-än attper
såsavgörande skall tolka artikel den begränsningen strider artikeln.4.1 angivna Detatt mot

arbetslöshetsförsäkring,kan i sammanhanget anmärkas de svenska bestämmelsernaatt om
några års uppehåll, frånefter och med den januari 1996 innebär deltidsarbet-1 nytt att

villkor heltidsarbetslösa till ersättning.slösa har det gäller SFSsämre än när rätt
förefaller social1995:997. Bestämmelserna oförenliga med direktivet trygghet.om

Även effektivtlikabehandlingsprincipen kunnat tillämpas alltmer det gällernärom so-
ciala finns det fortfarande olika kategorier bidragstagare.trygghetssystem skillnader mellan

åtgärdfler kvinnor facto viss detta fort-Och de skulle berörasäven än män ärom av en
påfarande godtagbart skillnaden beror sociala och politiska orsaker och inte kön.om

målet Måleti gälldeDet slutsatsen domen kommissionen Belgien.är ett systemmotav om
för beräkning arbetslöshetsersättning och förtidspension medförde indirekt diskriminer-av
ing kvinnor, objektivt godtagbar. Domstolen fann syftade tillinte att systemetav som var

familjer fick inkomst motsvarade existensminimum. Domstolenatt garantera att en som
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frånredan slagit fast EG-rätten inte hindrade medlemsstaterinrade denatt att att taenom
förmånstagarerelativt försörjningsansvarhänsyn till de behov medsätt större motsom en

låg ensamstående.eller med mycket inkomst har jämfört medmake och barn Denen en
regeringen enligt domstolen visat dess för arbetslöshetsersättningbelgiska hade att system

därförförtidspension motsvarade legitimt socialpolitiskt syfte. Systemet motiv-och ett var
inte med könsdiskriminering. gynnade flerskäl hade Att mängöraatt systemeterat av som

något likabehandling.kvinnor innebar därför inte brott principenän mot om
ålderspensionalltså låta nivån tillmedlemsstat kan tillägg beroendeEn ett varaen en

Även effekten fler kvinnorandra förvärvsinkomst. dettaden makens män änär attom avav
får EG-domstolen detta inte könsdiskriminering. Förutsättnin-högre bidrag utgörattmenar

nationella lagstiftningen inte skillnad mellan kvinnor ochdock den män.görär attgen
holländskFrågan i Moelenbroek, gällde bestämmelse i lagbehandlades somsom en

förmånstagarens ålderspensionen,till utgick för makeföreskrev tillägg äratt ett som en som
förmånstagaren försörjning, med tillberoende för sin skall reduceras hänsynekonomiskt av

inkomster.den makens egna

Direkt diskriminering

förbehållernationell lagstiftningenligt EG-domstolen iArtikel 4.1 utesluter Integrity att
avgifter socialförsäkringen för gifta kvinnor, änkor ochslippa betala tillmöjligheten stu-att

gifta änklingar i situation.bereda möjlighet för ochdenter mänattutan sammasamma
invaliditetsbidrag i syftebestämmelser berövar invalidiserade änkornationellaOm att

iänkepension, detta enligt EG-domstolen Gemert-Derks,bevilja dem lägre utgören van
ocksåotillåten könsdiskriminering regel inteoch RoksSteenhorst Neerings om samma

avsiktligt väljeränklingar. Endast änka frivilligt ochtillämpas för invalidiserade om en
fårsinbidragsvägran berättigad. villkor för detta i honänkepension denna Ett ärär atttur

bidraget medinformation de ekonomiska konsekvensernaklar och exakt ersättaattavom
pension.en

förhållandetockså mellansig iDomstolen uttalade Gemert-Derks om gemen-van
rättigheterFN-konventionen medborgerliga och politiska ICCPR. Denochskapsrätten om

området artikelinte omfattar hela för social trygghet. I 3.2konstaterade direktivet ännuatt
efterlevandeförmåner. hindrarinte tillämpligt Gemenskapsrättendet ärt.ex. attanges

så föreskriver likabehand-medlemsstat tolkar artikel 26 i ICCPR dendärför inte attatt en
mån fråganfråga förmåner efterlevande, i den fallerling kvinnor och i tillmän utan-av om

tillämpningsområdet direktivet.för för
ålderspensionensberäkningsgrunder storlek för kvinnor ochrörde skilda förCanvan

pensionsåldrar respektive 65.tidigare skilda för kvinnor och 60Belgien gälldeI män:män.
åren förvärvsar-beräknades grundval de inkomstbringandePensionsbeloppet mest avav

år. pensionsålder frånår för flexibelbete, för kvinnor dock högst 40 och högst 45 Närmän
pensionår år angivna beräkningsregeln. Cants60 infördes för alla 1990 behölls den van

fåttårs han hade högre pensionberäknades grundval 45 förvärvsarbete men omav
års Enligt EG-domstolen stred det artikel 4.1beräkningen hade gjorts efter 40 arbete. mot
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upprätthålla sådana kvinnoroch skilda beräkningsgrunder för och hade7.1 mänatt som
pensionsåldrar pensionsåldertill skilda införts för kvinnor ochanknytning män.när samma

förslag till delad pensionsrätt mellan makaranslutning härtill kan erinras detI om som
föreslåspensionssystem under 1995. dettalades fram i betänkandet Reformerat hösten I att

sådan delning skall medan i stället ökas i vissahustruns pension vid reduceras mannensen
ökning pensionsrätt. bakgrund befolk-fall delning innebär hustruns Attnär motav aven

kvinnors i genomsnitt längre livslängd jämfört med tillämpaningsstatistisik män en--
sådan olika behandling i det enskilda fallet. förefaller denordning kan innebära Det attsom

strida direktivet social trygghet.föreslagna ordningen, den infördes, skulle mot omom

domstolsprövning, sanktioner,tillRätten m.m.
föreskriverartikel i likabehandlingsdirektivet ochArtikel 6 attmotsvarar samma

åtgärder behövs föri sin nationella lagstiftning skall vidta demedlemsstaterna göraattsom
sig förfördelade grund likabehandlingsprincipenmöjligt för alla,det attanser avsom

eventuellt efter ha hänväntsina rättigheter gällande vid domstol,inte tillämpats, göra attatt
Suttøn-målet fråganpågående tillbehöriga myndigheter. det harsig till andra I rätt räntaom

socialförsäkringsförmåner aktualiserats.

från likabehandlingsprincipenUndantag m.m.
frånfrågor likabehandlingsprincipen. Hit hörutesluta vissaEnligt artikel kan7.1 man

avgångspensionpensionsålder bevilja ålders- och och de eventuellaföravgörandet attav
fråga ålderspensionsför-förmåner iandra liksom fördelarkonsekvenserna härav för om

erhållande förmånertill efterbeviljas har fostrat barn ochsäkring rättavpersoner somsom
fostran bam.förvän/savbrott grund av av

mellanrum skall följamedlemsstaterna med jämnaföreskriver samtidigtArtikel 7.2 att
sociala utveck-från bakgrunden denfrågor undantagits punkten 1 för att, mot avsomupp

bibehålla i fråga.undantagenområdet, huruvida det berättigatlingen kunna äravgöra att
fåfår alltså behållas några torde inte införas.Tidigare undantag nyamen
politisk kompromiss. di-från likabehandlingsprincipen följd NärUndantagen är av enen

pensionsåldrar bland medlemsstaterna.det vanligt med skildarektivet beslutades var
får också grundade traditionellSådana fortfarande. Undantagenförekommer sägas en

kvinnortraditionell arbetsfördelning mellan ochfamiljemodell och män.
fråninnehåller principen likabe-också artikel undantag4.2Det bör nämnas ettatt om

påverka bestämmelser gäller skydd förinte skall dehandling. principenDär att somanges
kvinnor grund moderskapav

uttryckligt syfte med direktiveti EOC-fallet detEG-domstolen konstaterade attatt ettvar
detlikabehandling kvinnor ochnå tillämpning principengradvis män näravav omen

i antal undantag, bl.a.gradvisa tilllämpningen sig uttryckgällde social trygghet. Den etttog
upprätthållas.ficktidsgräns för hur länge de Un-i det saknadesdet i artikel och7.1.a, en

sig till lagstiftarenberättigat slutadet enligt domstolendantagens karaktär gjorde attatt
behålla kvinnor hade dettillfälligt de fördelaravsåg tillåta närmedlemsstaterna attatt som

gradvis sinaskulle kunnaanställning för medlemsstaternagällde lämna sin attatt anpassa
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pensionssystem i det avseendet den komplicerade finansiellaspränga jämvikten iutan att
måsteArtikel så7.1.a tolkas den tillåter åldersgränserskilda lagstadgade försystemen. att

kvinnor för till ålderspensionoch och till pension i samband medmän rätt anställningatt en
sådanaupphör och former könsdiskriminering, nödvändigtvis hängeräven av som samman

med den skillnaden.
åldersgränsSamma för kvinnor ålderspensionoch det gäller alltså fortfarandemän när är

inte obligatorisk. undantaget i artikelMen 7.l skall tolkas restriktivt. I Thomas,a som
gällde brittiska bestämmelser invaliditetsbidrag bidragoch till vårdarom personer som en
invalid, ansåg EG-domstolen det i länder fortfarande pensionsålderhar olika föratt som
kvinnor inteoch nödvändigt beviljandet förmånema åld-beroendemän är göraatt av av

ålderspension.för Enligt åtgärderEG-domstolen kan diskriminerande iersgränsen system
ålderspensionssystemetförutom hänvisning pensionsåldrargenom till olika endast tillåtas

bibehålladet absolut nödvändigt för ekonomisk balans inom social trygghet ellerär attom
för enhetlighet ålderspensionmellan och andra sociala trygghetssystem. Denatt garantera
sistnämnda tillägg i förhållandeaspekten till EOC-fallet. EG-domstolen konstateradeettvar

förmåner någonbetalas i inte avgiftsbaserat inte har direkt in-äratt ut ett systemsom som
verkan avgiftsbaserade system.

också nivånGraham gällde begränsning invaliditetspension efter uppnåddom av av
pensionsålder dessutom, invaliditetsbidragoch, betala förenligt di-medvägran attom var
rektivet. ansågGeneraladvokaten det fanns grundläggande skillnad mellan detta fallatt en

låg i invaliditetspensionenoch Thomas, i Graham avgiftsbaserad. Detta med-attsom var
ändåförde inte likabehandling kvinnor och skulle leda till ekonomisk obalans.mänatt av

sågBeträffande invaliditetsbidraget han inget objektivt nödvändigtoch samband alls med
pensionsålder.skillnaderna i Generaladvokaten föreslog avgörande i Thomassamma som

utifrån fråganEG-domstolen behandlade problemet endast enhetlighet mellan olikamen om
sjukförmånEnligt brittisk lag blev uppburit under viss tidsystem. en en person som en en

arbetsoförmåga,därefter berättigad till invaliditetspension vid fortsatt inteom personen
uppnått pensionsåldem uppnått pensionsålderför kvinnor 60 och 65. Denär mänsom som
kunde vissa villkor välja fortsätta uppbära invaliditetspension i stället för statligatt
avgångspension. så nivånInvaliditetspensionen betalades i fall enligt den faktiskaut av
avgångspensionen, vilken berodde år,antalet aktiva under vilka avgifter inbetalats. Un-av
der den tid avbrottet i anställningen varade betalades härutöver invaliditetsbidrag till deett

arbetsoförmåga inträdde uppnådd pensionsålder.fem före Juänpersoner, vars mer yngre
den berättigade arbetsoförmågan nivåninträdde, desto högre blevnärpersonen var
bidraget. tvåGraham och andra kvinnor valde fortsätta uppbära invaliditetspension iatt

avgångspension,stället för i till invaliditetspensionen skattepliktig.motsatssom var
nivåEmellertid sänktes deras invaliditetspension till avgångspensionden skulle haav som

utbetalts till dem de valt uppbära den. år,Graham, äldre 55 drab-honän närattom som var
arbetsoförmåga,bades vägrades till invaliditetsbidrag.även rättenav

EG-domstolen konstaterade med hänsyn till begränsningen invaliditetspensionenatt av
skedde vid ålder fålägre för kvinnor för och till invaliditetsbidragkundeän män mänatt

år,ända till 60 lagstiftningen innehöll könsdiskriminering. Samtidigt konstaterade EG-att
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pensionsåldrar ålders-inte bara för ochartikel i direktivet tillät skildadomstolen 7.1.att a
förmåner.också härav för andra Denpensionsförmåner för eventuella konsekvenserutan

förbudi och fannuttalat kraven vid undantag Thomashänvisade till vad den att motom
Avgörandet kanöverensstämmelsen mellandiskriminering skulle äventyra systemen. synas

någoni hade bety-Domstolen berörde inte det Grahamoförenligt med det i Thomas. om
från ingick i avgiftsbaseradinvaliditetspensionen, till skillnad Thomas,delse system,ettatt

uppnådd pensionsålder.invaliditetsbidrag upphörde vidtilleller rättenatt
kostnader förför subventioneringdiskrimineringen ibortAtt män ett systemta avav

någonmedföra ekonomiskEG-domstolen i Richardson inteskulle enligtläkemedelsrecept
nödvändig förinte heller objektivtdiskrimineringen överens-obalans och att garanteravar

någonfanns inte nöd-ålderspensionssystemet. Detdetta ochstämmelse mellan system ens
diskrimin-pensionsålder Därför stredför kvinnor ochkoppling till skillnader ivändig män.

artikel 7.1eringen mot .a.
framgickordalydelsen i artikel 7.1.cdet redanfann EG-domstolenI Munster att avvan

tillåtet. Bestämmelsen detlikabehandlingsprincipen gjortsfrån görundantagdetatt som var
ålders- invaliditetsför-till ellerbeviljandeuteslutamöjligt för medlemsstaterna rättatt av

målet beräkninggällde detavledda rättigheter. I detgrundval hustrusmåner avav en
Sånågon länge hustrun inteinkomst.inte hadeålderspension för hustru egenen man, vars

fått ålderspension enligtgrund härav högreålderspension hadetillhade rätt reg-mannen
ålders-ålderspensionfick minskadessjälv"hushållspension". hustrunNärler mannensom

ensamstående, vilket mindre för-förpensionDå beräknadespension. varsommannens
uppbar pension. Det kantill hustrun självskedde dock med hänsynmånligt. Det att nu

från inte finns för tilldirektivetmöjlighet till undantag rättnågon motsvarandetilläggas att
avledda rättigheter.invaliditetsförmåner grundvalålders- eller av en mans

förbehållitmedlemsstat, harinte mänhindrar enligt Bramhill7.l.dArtikel att en som
åldersförmåner ekonomiskt beroende make,förlångvarigatillägg tillbeviljandet enav

uppfyller vissa villkor.förhållande kvinnori tilldiskriminering enbartdennaavskaffar som
Efterfå ålderspensionen.maketillägg tillStorbritannien endastår kunde i män1984Före en

sådant vissa villkor.baratill tilläggkvinnorlagändring medgavs rättäven ett men
gickmaketillägg ochBramhill hade nekatsinte i fall.villkor ställdesMotsvarande männens

beroende hus-för ekonomisktgjorde undantagmenade direktivet baratill domstol. Hon att
enligt hennesbåde hustrutillägg kundemake-omfattade ochItru. ett system mansom

före lagän-regler gälldeocholika villkor för kvinnor Deuppfattning inte ställa män. som
Lagändringen in-i artikel 7.l.d.undantagsbestämmelsensådana föll underdringen somvar

godtaminskades. Attavskaffades dendiskrimineringen kvinnor intei signebar att menav
inför reglerinnebäraståndpunkt skulle enligt EG-domstolenBramhills att stat somen som

sådanartikeln.åberopa undantaget i Enminskarkönsdiskriminering inte kanmedför att
Syftet med di-likabehandlingsprincipen infördes fullttolkning riskerade ut.äventyra attatt
hänvisade tillEG-domstolenlikabehandlingsprincipen.genomföragradvisrektivet är att

i artikelbåde i direktivets rubrik ochframgickdettaatt
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Mål mellan institutionerna och deras anställda

Några fall skall här behandlas exempel hur EG-domstolen har tillämpat likabehan-som
måldlingsprincipen i mellan institutionerna och deras anställda. EG-domstolen har vid flera

tillfällen, i Sabbattini, Airola och likabehandling ocksåRazzouk/Beydoun, erkäntt.ex. att
måste tillförsäkras kvinnor och inomanställda unionens institutioner vidmän ärsom egna
tillämpningen tjänsteförordningen. sistnämndaI det dessa fall underströk domstolenav av

förhållandeti mellan institutionerna och deras anställda de krav kan ställas inte äratt, som
området.begränsade till dem följer artikel 119 eller direktivensom av

Utgångspunkten i iSabbattini liksom Chollet, kvinnliga anställda italienskattvar, re--
spektive fransk medborgare i och de gifte sig sina arbetsgivare intemed längreatt av an--
sågs traktamentsförmånberättigade till den tillutbetalades anställda inte med-som som var

någonborgare i de länder, i vilka de verkade anställda i institutionerna. Enligt tjän-som av
steförordningen upphörde till traktamente för den gifte sig medrätten som en person som
dagen för vigseln inte berättigad till inte visatraktamentet och kunde han eller honattvar

"hushållets Bådablev överhuvud äktenskapet. kvinnorna gifte sig med belgiskagenom
och i och med det beslutade deras arbetsgivare med hänvisning till bestämmelserna imän

traktamentsförmånen.förordningen in kvinnorna överklagadedra Bägge besluten. EG-att
domstolen konstaterade den relevanta bestämmelsen i sig inte gjorde skillnad mellanatt

"hushålletskvinnor bilaga till förordningen dock med överhuvudoch Imän. atten angavs
avsågs kvinnliganormalt manliga arbetstagare medan endast undantagsvis kunde betraktas

arbetsoförmåga.såsom vid sjukdomdetta, makens eller Bestämmelsen därmedgavsom
otillåtenenligt domstolen i praktiken upphov till skillnad i behandlingen mellan kvinnoren

måsteoch Indragningen traktamente i stället ske efter enhetliga kriterier, obero-män. ettav
ende kön. Besluten upphävdes.av

ansökte, följd Sabbattini-domen, kvinnlig belgisk anställd,IAir0la som av en som var
gift med italiensk medborgare traktamente. Hon verksam vid institutionernasettvar aven

påforskningscentra i Italien. fick avslag ansökan under hänvisning till hon blivitHon att
italiensk medborgare i och med äktenskapet. hade automatiskt blivit italiensk medbor-Hon

till följd reglerna i den italienska lagstiftningen. hade emellertid utnyttjatHongare, av
belgisk också få behålla sittmöjligheten enligt belgiska medborgarskap. Innebördenrätt att

ifråga medborgarskap villkor för måstekravet traktamentet enligt EG-ettav om som
sådomstolen tolkas undvek olika behandling mellan kvinnor och befannmänatt man som

fall måste såsig i situation. I detta bestämmelsen tolkas den uteslöt hänsyn tillattsamma
sådant påtvingatmedborgarskap kvinnlig ianställd och med äktenskap utansom var en

avstå frånmöjlighet det. förvärvar aldrig sin hustrus medborgarskap i ochEnatt man
måste frånmed äktenskapet, konstaterade domstolen. detta fall helt enkelt bortseI attman

åladeskvinnan italiensk medborgare. Kommissionens beslut upphävdes och den attvar
betala traktamentet.ut

utgångenden Broeck blev med rättstillämpning den eftersomI motsatta,samma om-van
inte född i Frankrike gift sigständigheterna desamma. den Broeck och hadevar van var
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med belgisk medborgare. och äktenskapet blev visserligenI med hon automatiskt bel-en
dock, till frångisk medborgare. Hon hade skillnad vad gällde i enligt belgiskAirola,som

"påtvingade"kunnat sig det medborgarskapet valt inte det inomrätt avsäga göraattmen
den tid stod till buds. skulle därför vid tillämpningen tjänsteförordningenHonsom av anses

belgisk medborgare. Hennes talan ogillades.som
två änklingar,Razzouk och Beydoun rörde vilkas hustrur varit anställda i kommissionen.

änklingspension vände de sig till EG-domstolenSedan de med begäran kom-vägrats att
missionens beslut skulle upphävas. Enligt tjänsteförordningen fanns viss till efterle-rätten

såvandepension. änkor den inte behovsprövad medan fallet för änklingar.För var var
Bestämmelserna i tjänsteförordningen stred därför den grundläggande rättighet,mot som

slagit fast itill likabehandling och domstolen Defrenne Kommis-III.rätten utgör som
sionens beslut upphävdes.

Speybrouck, rörde uppsägning gravid arbetstagare, konstaterade förstain-I av ensom
principen likabehandling anställning principenvid och förbudstansrätten nytt att om om

ingårindirekt könsdiskriminering i de grundläggande rättigheter, vilkadirekt och EG-mot
måste påförstainstansrätten iaktta grund bestämmelserna i artikel 164domstolen och av

domstolen skall säkerställa lag och följs vid tolkning ochRF. Där rättatt attanges
förstainstansrätten,tillämning innebär dock, fortsatte endast arbetstagareRF. Det att enav

inte under gravid-grund graviditet, arbetstagare sägssägs men en som uppsom upp av
beropa det skydd följer den grundläggandeiten samband med denna kanutan som avmen

rättigheten.
Frågan innefattar någonprincipen likabehandling mellan kvinnor och tillmän rättom om

företräde underrepresenterat kön kom i EG-domstolen i ochför Boninoen person av upp
Delauche-fallen.

ansåg förbigångensig vid tillsättningen chefsbe-rörde kvinnaBonino en som av en
fickfattning meriter den tjänsten. Bonino gjorde gällandebättre äntrots attsomman

principen likabehandling.kommissionen gjort sig skyldig till brott Den aktuella be-mot om
ocksågjorde därförfattningstypen mansdominerad till 72 Bonino gällandeprocent. attvar

inte principen jämställdhet mellan kvinnor ochkommissionen hade respekterat män.om
organisation, tilläts i tvisten, gjorde gällande vid likaHennes fackliga intervenera attsom

till innehavare tjänstenmeriter, den tillhörde underrepresenterad bordekön utses avsom
påkönsfördelningen mycket skev. könsfördelning nödvändigEn jämn ärär att garanteraom

nationalitet, vilket praxis kan kriteriumenligt domstolenssätt ettsom vara somsamma
tillåter upprätthållaför sökande framför med lika meriter för ellerföreträde atten en annan
återställa geografisk balans bland Enligt kommissionen hindrade inte princi-personalen.en

jämställdhet mellan kvinnor den använde kandidaternas lämplighetoch män attpen om
utgångspunkt långLämpligheten i rad faktaurvalsgrund. därvid medavgörssom en en som

någotbeaktar arbete skall utföras och inte med kön.det har göraattsom
EG-domstolen fann tillsättningsmyndigheten hade dra slutsatsenrättatt att att mannen

bättre lämpad för befattningen. överväganden kunde inte uttryck förDessavar anses vara
allmänna fördomar kvinnor och därför i strid med likabehandlingsprincipen. Domsto-mot
len, fann med hänsyn till den bedömning den gjort bäst lämpad, denattattsom mannen var
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behandla intervenientens den fackliga organisationensinte heller behövde argument, att- -
få påståttsskulle företräde eftersom det endastkvinnliga sökande hade detta gällde vidatt

alltså någonlika meriter. Domstolen gick inte det fanns princip jämställdhetom om
kvinnormellan och män.

ansåg förbigångenOckså rörde kvinna sig vid tillsättningenDelauche en som av en
innehadeschefsbefattning i kommissionen, där hon redan anställd. Tjänstetypen till 98var

gick till enligt kommissionen bättre meriterad.Den Imän.procent av en man som var
domstolen gjorde Delauche gällande principen likabehandling mellan kvinnor ochatt om

företrädeinnebar tillhörde underrepresenterat kön skulle ha vid likamän att personer som
skrivna Kommissionen gjordemeriter. gällde i brist bestämmelser härom.Detta även

fick tjänsten den lämpade för den. EG-domstolen gjordegällande den mestatt man som var
kommissioneningen meritvärdering nöjde sig med konstatera hade ansettutan att attegen

Då ansågfick befattningen Delauche. sigdet bättre för verksamheten änattatt mannenvar
undersöka Delauche, förutsättningarna uppfyllda,domstolen inte heller behöva om om var

från ocksåunderrepresenterat kön hade till företräde. Delauche gjordesökande rättsom
stred principen likabehandling eftersom kommissionen gjortgällande beslutet motatt om

måste tillsättningsmyndighetentill könsdiskriminering. Enligt domstolen hasig skyldig stor
prövning därför inskränkas tillfrihet vid sina beslut befordran och domstolens att avseom

oriktigt Domstolen bedömdemyndigheten hade sin behörighet klartanvänt sätt.ettom
så utifrån jämna mellanrum hade den manligeinte fallet de vitsord, med sattsatt somvar

Någon könsdiskriminering intekandidaten. hade ägt rum.
sågmålet företräde för underrepresen-Generaladvokaten i utvecklade hur han att ge

Även åtgärder förmånotvivelaktigt fanns behov aktiva till för kvin-kön. det ettterat avom
uppnås Varje riktad åt-domstolsbeslut till företräde.kunde det inte rättettgenom omnor

förmån likabehandlingsprincipen. docktill för minoritet skulle strida Detgärd mot varen
målnå högprioriterati vissa väldefinierade situationer och förtänkbart att, att ett som

åtgärder kunde vidtas för avskaffa bristandemotsvarade val samhället gjort, attett som
sådana åtgärderförflutna och kundejämställdhet berodde fördomar i det att ansessom

gåmångaenligt generaladvokaten olika tillväga ochrättsligt grundade. Det fanns sätt att
befordran skildaandra, fastställande kvoter för rekrytering och ochutom normerangav, av

sådana åtgärder enligtkvinnor eller berördes. Hur helst kundeberoende män somom
sådan åtgärd skulle domstolen dessutomvidtas lagstiftningsvägen ochEG-rätten endast en

Till finns bara regel kan tillämpas:sannolikt bli uppmanad granska. dessatt en som
måletnågon isärskild bestämmelse hade sökanden därförkönsneutralitet. I avsaknad av

könsneutralitet innebarnågon till företräde enligt generaladvokaten. Vadinte närmarerätt
"minoritet".inte heller vilken mening han användeutvecklade inte generaladvokaten,

förändringarTänkbara fördragsmässiga
finnsregler kvinnor och i EG-rättenbestämmer sig för verka förInnan mänatt omman nya

lagstiftningsåtgärdersådanavilket ytterligaredet anledning behovövervägaatt somav
står främja jämställdhet mellanalternativ till buds förfinns, liksom vilka andra attsom



87

kvinnor nationellt inom nivåoch och EU. Ett arbete politisk inom EU ochmän t.ex. ett
stärkande kvinnoorganisationema i såkanske kan väl effektivtEuropa in-av vara som
förandet regler överstatlig nivå.av nya

skäl skärpa regelverket kan finnsEtt det genomförts fullt i deatt t.ex. att utvara som
olika medlemsstaterna, det visat sig dess möjligheter och det finns behovtömtsatt att ut att

effektivisera det. Om det inte genomförts fullt ligger det kanske till handsnärmareatt utav
effektivisera tillämpningen i fråga dåstället för ändra reglerna. kanEnatt att t.ex. vara om

kommissionen tillräckligahar sköta övervakning hur EG-rätten har slagitattresurser av
önskemål få påigenom nationellt. En kan inriktning rättsutvecklin-attvaraannan en annan

ytterligare vägledning till dem tillämpa EU-nivåskall EG-rätten ochgen genom som na-
tionellt, for syftet med lagstiftningen skall uppnås.att

ytterligare lagstiftning behövlig ocksåOm bör fundera den böröveranses nogaman om
nåspå EG-nivå eller syftet kan nationella nivån.stiftas den Konsekvenserna ökadom av

Ärmåste ocksåöverstatlighet och mindre nationellt självbestämmande övervägas. t.ex.
överlåtaberedda EG-domstolen tolka vad jämställdhet mellan kvinnor och mänattatt

tillåtna nåskall eller vilka medel skall for dit Kan ökadavgöra över-att attsom varavara
få åsyftaseffekt jämfört egentligenstatlighet med andra ord med vad medmotsatt som en

framgåttlagändring Genomslagskraften hos EG-rätten helt i övrigaär änsom en annan
folkrättsliga sammanhang.

gå på lagstiftningsåtgärder får alltsåmed inom EU helt genomslag nationelltAtt ett annat
också förmågaställer medlemsstaternas konsekvensernaoch kravstora att ta av re-

Genomslaget kan variera beroende vilken teknik väljs. Fördragsändringarglerna. som
Sådana alltsåkräver i sig enhällighet hos medlemsstaterna. ändringar kan inte ske mot

skerSveriges vilja. Om fördragsändringar möjlighet till direktiv, kanöppnar t.ex.som
sådana vilja, ofta rådet.beslutas Sveriges eftersom det räcker med majoritetsbeslut imot

givet viss minimiharmoniseringinte direktiv önskvärda jämställd-Det är äratt ens om
årshetsområdet. direktiv skydd för gravida innebär i vissa1992 m.fl. arbetstagare t.ex.om

återgång förhållandenavseenden till äldre det gäller särskild skyddslagstiftning förnären
innehåller fårkvinnor. Direktivet regel artikel 8.2 innebär kvinnorna själva inteatten som

förlossning återupptabestämma hur snabbt efter de vill sitt förvärvsarbete. Det sakär atten
förändringar för fåverka for kvinnor i andra länder skall det bättre. Det heltäratt en annan

regler medför förbättringar kvinnor i vissa länder, de innebär för-föratt acceptera som om
sämringar i Sverige.för kvinnor

finns, inte minst bakgrund frånDet vad redan känt Europaparlamen-ärmot t.ex.av som
och den s.k. reflexionsgruppens anledning räkna med förslag till för-tets att attrapporter,

dragsändringar med anknytning till kvinnor kommer föranleda kravoch ävenmän att att
minoritetsgrupper omfattas. sådanaolika skall kommer knappast heller endastDe att avse

jämställdhetsfrågor för i lagstiftning. Jämställdhetsla-närvarande reglerade svenskärsom
omfattar endast arbetslivet. jämn könsfördelning i valda församlingarEn ärt.ex. t.exgen

Ändringsförslagnågot kanske intevi hittills inte lämpligt reglera lag.ansett attsom genom
sådana områden förstapelarfrågor.begränsade till idag Att Eu-är utgör t.ex.,ens som som

på, våldropaparlamentets utskott för kvinnors rättigheter varit inne reglera kvinnor le-mot
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något få principiella återverkningar.till straffrättslig reglering, skulleder tanken storasom
ocksåutanför Utskottet väcktStraffrätten ligger för närvarande EG-rätten. har tanken att

Mångaavstånd från sexism. medlemsstaterUnionsfördraget bör bl.a. s.k. EU:s harta av
frågorintresserat sig för mediernas förmedling bilderliksom kommissionen, om av av

diskriminerande. kan mycket väl medföra förslagkvinnor och Dettaär stereotypa omsom
könsdiskriminerandekompetens möjliggör förbud rek-utvidgning EG:s att motsomen av

områdetlagstiftning har hittills avvisatsFörslag till nationell svensk detlam införs. av
tryckfrihetsskäl.

kompetensområden, möjlighet till direktivutvidgning i fördraget EG:sEn som gerav
våralltså inte reglera iområden, upphov till rättigheter valtkan attsom ens egengenya

innehålladirektiven minimikrav. Härtill kommer EG-lagstiftning, endast skulleäven attom
inteibland själv skapar alltidutvecklar den skrivna ochdomstolen rätt sätträtten ett som

gåalltså internt i Sverige medgår får helt andra rättsliga konsekvenserförutse. Det attatt
förhållanden.internationellai EU-sammanhang i andrainternationella avtal än

åalltså också andra si-får, betydelse. Detinriktning fördragsregler harVilken ärstornya
såönskvärda utformas desådana i fördragstexterviktigt ändringardan lika attatt ansessom

får möjliga genomslag.största
någraoch berörnågra fördragsmässiga förändringarskisserar jag tänkbaraföljandeI det

stått medger gi-få. tid till budssådana ändringar kan tänkas Dende konsekvenser somav
frågorfördragsrättsliga redo-inveckladeanalys delvisingen uttömmandevetvis utanav

till förslagvissinventering. sker med hänsynfår Denvisningen närmast tagenses som en
från svenskajag vadfora. Avslutningsvis diskuterardiskuterats i olikaredan somsom

några kvinnorför allamöjligtutgångspunkter detkvinnors är att gemen-angenuom-
månvissviktigaste ändringarna. Isig de strategisktutgångspunkter kan te somsamma -

del.också ändringar förframhålls konsekvensen statensav

Ändringsförslag aktualiseratssom

reflexionsgruppen införsina tillhar iBåde kommissionen och Europaparlamentet rapporter
i Unionsfördraget,förslag till ändringarregeringskonferens tagit fleraEU:s tarsomupp

förhållandet kvinnor ochsikte män.
i preambeltextgrundläggande regel,behoveti sinKommissionen tar rapport av enupp
inbegriperrättigheter och därunionsmedborgarnassammanfattartill fördrag,ett ensom

equality.fundamental right of"jämställdhetsrätt"grundläggande
artikelUnionsfördraget 8infördes medunionsmedborgarskapanslutning till detI som

bl.a.substansmedborgarskapet börföreslår Europaparlamentet störreRF att genomges
principen lika-mänskliga rättigheter ochEuropakonventionenansluts tillEU attatt omom

fördragetsi fördraget,ålder, eller religion införskön, handikappbehandling attoavsett ras,
rättigheterekonomiskatillämpas inte baralika rättigheter skallbestämmelser utanom

avstånd frånockså bl.a.bör klartjämställdhet. Unionsfördragetpå aspekteralla taäven av
diskrimineringskyddrättsligtdiskriminering ochsexism och alla former motgaranteraav

preciserat.dock inteinom Förslagetför alla bosatta EU. ärärsom
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Enligt Europaparlamentet bör det sociala inlemmasprotokollet i själva fördraget.
Europaparlamentets utskott för kvinnors föreslårrättigheter i sitt betänkande till Eu-

införropaparlamentet dess i detsamma Europaparlamentet. Utskottetrapport stort sett som
föreslår också Unionsfördragets innehålladärutöver preambel skall särskild hän-att ett
visning till kvinnors och grundläggande jämställdhetsrätt, ocksådenna skallmäns rättatt
slås självständig sådanfast rättighet i rättighetskatalog, i fördraget. Itassom en en om en

föreslåsanslutning härtill vidare skall prioritera behovetEU komma till medrättaatt att
våld föreslår ocksåkönsrelaterat kvinnor och flickor. Utskottet förbudetmot att mot

diskriminering i artikel 6 utvidgas till också föreslårRF omfatta kön. vidareDetatt att ett
generellt förbud diskriminering införs i fördragmot ett nytt

så kvarstårUtskottet vidare artikel 119 bör skrivas det inte någonRFatt attanser om
innehåll rättslig såtvetydighet och ställning och krav likabehandling, särskilt närattom

socialförsäkringsfrågor, inte medför nedåt.det gäller harmonisering Utskottet tolkaren
i tredje till artikel 6 såtillägget till artikel 119, det stycket i avtalet socialpolitik, detattom
åtgärder. föreslår såför aktiva Utskottet ändring det klart ak-attutrymme attger en anges

åtgärder tillåtna områden föreslår, ocksåtiva andra lön. Utskottet med hänvisningär än
till artikel i avtalet, följande lydelse artikel2 nya av

Gemenskapenskall understödjaochkompletteramedlemsstaternasaktiviteterför att upp-
nå i frågajämställdhetmellankvinnoroch anställning,lön ochandraarbetsvillkormän om

ändamål rådet,detta skall direktiv, minimikravenligt förfarandeti artikelFör antagenom
Ekonomiska189bi fördragetefter hahört ochsocialakommitténatt

minimilönen allaI dennaartikel skall med "lön" den vanliga grund- eller samtavses
naturaförmånerförmåner direkteller in-övriga i form kontantereller arbetstagaren,av som

får arbetsgivaren, grund anställningen.direkt, av av
Lika lön könsdiskrimineringinnebärattutan

fastställasenligt beräkningsgrunder,a ackordslönför lika arbeteskall samma
förb tidlön skall lika lika arbete.vara

från behålla särskildaartikel skall inte hindra medlemsstat eller införa för-4. Denna atten
måner för förebyggaför det lättareför kvinnor yrkesverksammaellergöra attatt att vara

arbetsliv.eller kompenseranackdelari deras

frågan i institutionerUtskottet slutligen kvinnorepresentationen EU:s äratt enanser om
demokratifråga åtgärder måste kvinnors deltagande ioch aktiva användas för ökaatt att

EU-institutioner.beslutsfattandet i alla
Reflexionsgruppen i sin möjligheten i fördraget komplettera för-tar attrapport upp

diskriminering grund nationalitet i artikel med generalklausulbudet mot en somav
ålderförbjuder diskriminering grund religion, handikapp, och sexuellkön,av ras,

stärka och utvidga tillläggning. möjlighetEn är rättenatttarsom uppannan gruppen
principen jämställdhet mellan kvinnorlikalön i artikel 119 den allmännaatt ta omgenom

sidan för-positiv regel fördraget, inte bara skall andraoch män ettavgenom en som vara
föreslårNågra i fördraget hän-bud diskriminering. medlemmar i att tasmot engruppen

" tvåbestått i gruppenochReflexionsgruppenhar kvinnaden Europaparlamentets representanteraven enaav
6 män.
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jämställdhetsperspektiv integreras i alla politik- ochvisning till vikten att ett program-av
områden i unionen.

föri sammanhanget erinra det arbeteslutligen ha sitt intressekan när-Det att om som
Europarådet lämpligt reglera jämställdhetpågår studera detinomvarande är attatt om

Europakonventionen mänskligatilläggsprotokoll tilloch i rät-mellan kvinnor män ett om
hakommitténs ledamöterför arbetet tjänarunderlagtigheter. Som atttext, enats omsomen

för eventuellt framtidaden avseddutgångspunkt för diskussionen, är ettattutansom
avgörandemedlemsstaterna i själva denråder djup oenighet mellantilläggsprotokoll. Det

utifrån vilkeninriktningen det. Densådant protokoll, liksomfrågan textett omom
studeras lyder:frågan närvarandeför

securedenjoymentof theserightsshall beshallenjoyequalrights.TheandWomen men
ofdiscrimination thegroundwithout sex.on

or
enjoymentof right shall beequalbeforethe law. Theand shallbeWomen any se-men

thegroundofwithoutdiscriminationcured on sex.
which aimStatesfrom takingin paragraph1shallprovisionsThe atpreventnot measures

andpromotingequalitybetween men.women
which differentiate betweenin paragraphthan those referredotherMeasures, to

aims pursued,proportionate thejusticiablegroundsand whichand toaremenonwomen
provisionsin paragraphconsidered bein violationof thebeshall tonot

compulsorynational service fallcorrespondingserviceandCompulsorymilitary any
of this Article.outsidethescope

några ändringsförslagtänkbaraNärmare om

i huvudgrupper. Dendelas ini det följande kanfördragsändringar behandlasDe tre enasom
främjandesikteframåtsyftande deenbartalternativolika är att tar avgenomsomavser

avtaletutgår från ochartikel 119 RFoch andramellan kvinnor Denjämställdhet män. om
åtgärder förenskilda fall medlikabehandling ikravsocialpolitik och kombinerar att
sikte förbudtredje huvudgruppenmellan kvinnor och Denfrämja jämställdhet män. tar

utgår från artikel 6 RF.enskilda fall ochkönsdiskriminering imot

ochmellan kvinnorjämställdheti fördragstext mänRegler om
någrai Sverige,åtgärder" inte,och "aktivakvinnor och män är"Jämställdhet mellan som

talasbindande. EG-rättennågon EG-rätten, Ii delrättsliga begrepp är omsomav
"aktivadiskriminering. Begreppetmöjligheter" ochfrämja likalikabehandling", "att om

förbudrekommendationer. Insiktenresolutioner ochåtgärder" endast ifinns motatt ettom
nå kvin-facto därhäntillräckligt för deindividuella fall intekönsdiskriminering i är attatt

områdenlivets alla harmöjligheterrättigheter, skyldigheter ochlikaoch harmännor
med förbät-nordiska ländernas arbeteoch de övrigavägledande för Sverigesvaritlänge att

låtinsikten,kommit dela denAlltfler länder har efter handvillkor.kvinnors attatt varatra
lagstiftninginförafå tillräckligt gehör förskulleosäkert detdet ännu attär att somom

jämställdhetslagen.åtgärder sker iaktiva detställer krav sätt som
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åtgärder,aktivaAtt i fall frivilliga, för främja viss villkor,vart kanatt en grupps vara
tillåtna dock vedertaget i internationellaär konventioner. framgårDet beträffande kvinnor

FN-konventionen avskaffande all slags diskriminering kvinnor CEDAW, därav om av av
det i artikel 4.1 heter ...vidtagande tillfälliga, åtgärdersärskildaatt temporary specialav

påskyndaför faktiskmeasures jämställdhet de facto equality mellan kvinnoratt och män
skall inte betraktas diskriminering enligt denna konvention,...". Konventionen har rati-som
ficerats alla EU:s medlemsstater. Den särskilda övervakningskommittén för konven-av
tionen, CEDAW, behandlade artikeln i allmän rekommendation år5nr 1988, varviden
den uppmanade konventionsstaterna utsträckning använda sigstörre tillfälliga,att sär-av

åtgärderskilda såsom aktiva jämställdhetsåtgärder, positiv särbehandling, kvotering och
andra stimulansåtgärder,...". finnsDet dock, vid sidan FN-konventionen, inte någon in-av
ternationellt helt vedertagen definition begreppet aktiva åtgärder på engelska ofta posi-av
tive action.

Ibland ocksåsammanblandas åtgärder"aktiva med "särskilda åtgärder" jfr artikel i2.3
likabehandlingsdirektivet och artikel i4.2 CEDAW-konventionen till skydd för kvinnor i
samband med graviditet förlossningoch eller med s.k. särskild skyddslagstiftning i arbet-
slivet enbart för kvinnor, finns kvar i vissa länder. franskaDet nattarbetsförbudetsom en-
bart för kvinnor i sådanStoeckel exempel skyddslagstiftning.är Inte heller EG-ett
domstolen förefaller ha beaktat undantaget i artikel 2.3 i Iikabehandlingsdirektivet, iatt som
förstone verkar till kvinnors fördel, faktiskt kan motverka likabehandling it.o.mvara ett
vidare perspektiv. Hofmann-målet exempel det.är ett

Även Kalanke-domen för närvarande inte förefaller bereda någrai Sverigeom oss egen-
tliga rättsliga bekymmer föremålsaken för utredning i ordningär kan kommandeannan- -
domar i EG-domstolen snabbt förändra bilden. sådanEn inte alls otänkbar utveckling talar
för regel införs i EG-rätten åtgärderför aktiva för främja jäm-att utrymme atten som ger
ställdhet mellan kvinnor och Med tanke EG-domstolens inställningmän. förefalleratt

sådana åtgärder förutsätter skrivna regler eftersom frånde undantag principenatt utgörvara
likabehandling, sådanbör regel i primärrätt. endast fråganAtt reglera i direktivtasom en

riskerar medföra EG-domstolen den strider primärrätten och därför inteatt att att motanser
kan tillämpas.

mål förEtt eventuella fördragsmässiga förändringar bör fårde genomslagskraftattvara
inte bara i förhållande till medlemsstaterna också förhållandei till institutionerna, bådeutan

Äveninternt och i förhållandederas arbete i till medlemsstaterna. i Sverige ännuom
tämligen oberoende hur andra medlemsstaters nationella lagstiftning kan tillämpaav utser
den svenska jämställdhetslagen i påverkarden inställningen till och arbetetär,stort sett som
med jämställdhetsfrågor i EU:s institutioner i varje fall indirekt också utvecklingen i
riktning jämställdhet i Sverige. aktivtHur jämställdheten kan och börmot utvecklas i de
andra medlemsstaterna ocksåkan indirekt inverka på institutionernas möjligheter och am-
bitioner åstadkomma något och kan därför den påverka förhållandena iatt även vägen
Sverige. delarJag synpunkten, framförts i kommissionens jämställdhetsredovisning,som

situationen internt inom institutionerna det gäller jämställdhetatt mellan kvinnornär och
återspegling förhållandenamän är i medlemsstaterna.en av
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institutio-alltså medföraskulle kunnajämställdhet i fördragstext attpositiv regelEn om
i sitt arbete.kvinnor ochjämställdhet mellanför mänverkafår skyldigheterstörre attnerna

iiinföras inte bara RFdock äveninstitutionerna börsikte utanregel ävenEn tarsom
tillämplig inte i bara iså blirdenUnionsfördraget,ifördragstext, att gemen-t.ex.annan
tredjepelarfrågor. Denalltså andra- och närmareunionen,i ävenskapema ävenutan

tillämpningsområdet kanockså vidsträckthurinom fördragenregeln avgörplaceringen av
bli.

EG-rättsligatillåtgärder kan"aktivamän och göraskvinnor ochmellanJämställdhet
så den möjligutformashändelsermåste i alla ärfördragsregelEn attflerabegrepp sätt.

di-bli den bliri kanRFregel placerasFöljdema attEG-domstolen.itillämpa att enatt av
direk-ibestämmelseenskilda. Entvist mellanåberopa i ettmöjligtillämplig ochrekt att en

bristfälligt införlivandeeffektdirekteventuellgenomslagskraft. En ettfår intetiv avsamma
rättssubjekt.förhållande till offentligaiinträder endastnationelltdirektivettav

enkelt uttryckligen möjliggörså denartikel 119ändraheltnaturligaste attDet attvore
ocksådåbordeArtikelnochkvinnorjämställdhet mellan män.främjaåtgärder föraktiva att

Storbritannien hittillstillMed hänsynlön.frågor arbetslivet mot-iandra än attutvidgas till
6 iartikelfå ändringförsökahandi förstabörartikeln,ändringarsig avenmansatt av

avsnitt.frågan iåterkommer till den nästasocialpolitik. Jagavtalet om
kvinnor ochmellanjämställdhetreglerfrån införandetutgåttharDiskussionen här omav

nuvarande kompeten-tillämpningsområde och EU:snuvarandeför RF:sinommän ramen
områden ochockså till andrautvidgasbörfråga kompetensensområde. helt ärEn omannan
inledningsvisFrågan, redanfinnas.kansådan utvidgningbehovvilket somsomav en

följande.något i detberördes, äventas upp
med för-fortsätterochändringarlångtgående tänkbaramindreförstJag närmasttar upp

införandetdiskuteraskaraktär. Försttill siningripandekan avslag merses somsom
jämställdhetsperspektiv iintegreringregeldärefterpreambeltexter,skrivningar i avomen

nå övrigamedel EU:sintegrering kanregel närmast attverksamhet. En ettEU:s ses somom
kvinnor ochmellan mänjämställdhetinföra ettmöjlighetenbehandlasmål. Härefter somatt

utesluta denalltidövrigt inteförbestämmelsen behövermål fördragen. Deni an-nytt ena
i fördragstext.jämställdhettillregeljagSlutligen rättdra. tar omenupp

preambeltexterUttalanden i
kankvinnor ochmellan mänjämställdhetförskall arbetaunionenåterspeglaEtt sätt attatt

skulleändrasUnionsfördragetfördrag. Ompreambeltext iiregelin enettatt ta envara
exempelviskunnaoch göras attmellan kvinnor mänjämställdhettillhänvisning genom

får lydelse.följandepreambel 7

ökadÄR marknad,förverkligadinreförinomBESLUTNA samman-SOM enatt enramen
folkför sinasocialaframstegochekonomiskamiljöskyddfrämjahållningoch förbättratett

säkerställerpolitikgenomföraoch attmellan kvinnorjämställdhet mänoch samt somen
andraframstegmotsvarandeåtföljsintegrationifråga ekonomisk om-framsteg avom

råden.
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Preambeltexten i fördrag delutgör fördraget och tjänarett utgångspunkt fören av som
tolkningen de bestämmelser följer i sådandetta. En torde inte grunda någraav textsom rät-
tigheter kan utkrävas i domstol.som

Regler integrering jämställdhetsperspektiv "mainstreaming "om av
Införandet krav "mainstreaming" de viktigaste resultaten FN:s fjärdeav ettvar av av
kvinnokonferens i Beijing någotoch starkt drivits fram EU. "Mainstreaming" inne-som av
bär alla tilltänkta beslut åtgärdereller i verksamhetatt analyseras med hänsyn till vilkaen
konsekvenser fårde för kvinnor jämfört med Att dettamän. integrera jämställd-sätt
hetsperspektivet kräver kunskaper kvinnors och skilda villkormäns livscykeln.om genom

iAtt fördragstext krav integrering jämställdhetsperspektivett i alla politik-ange ettav
och programområden i unionen skulle underlätta få denna strategi i institutionernasatt

sådanarbete. En ändring ligger också helt i linje med handlingsprogrammet jämställd-om
het för 1996-2000.

I Romfördraget skulle behovet och kravet integrering jämställdhetsperspektivettav av
kunna komma till uttryck i punkten i i artikel 3 eller tillägg punkt tillugenom av en ny

artikel och följande sätt.samma anges

Artikel 3
uppnåFör demål i artikel 2 skall gemenskapensatt verksamhet devillkor ochsomanges

i dentakt i dettafördraginnefattasomanges

i politik det socialaområdet innefattar Europeisksocialfondochen inte-som en en
grering jämställdhetsperspektivgemenskapensi verksamhetettav

alternativt

politiku innebär jämställdhetsperspektivintegrerasi gemenskapensatt ett verk-en som
samhet

få inFör krav integrering jämställdhetsperspektiv påatt de områdenävenettav som
hör till andra och tredje pelama skulle Unionsfördragetsäven behöva ändras. artikelI Btext
skulle motsvarande tillägg kunna i förstaett göras strecksatsen eller införandetgenom av en

istrecksats låtartikel, artikeln målunionens medel.ny att änsamma vara anger snarare

Artikel B
Unionenskall målha attsom

främja väl avvägdaoch varaktigaekonomiska socialaframsteg,och särskilt attgenom-
skapa område inreett gränser, denekonomiskautan stärka och socialaattgenom samman-
hållningen, integrera jämställdhetsperspektivatt i unionensverksamhetett ochgenom

ekonomiskochupprätta unionatt siktmonetär skall omfattagenom en som engemensam
valutai överensstämmelsemedbestämmelsernai dettafördrag,

alternativt

integrera jämställdhetsperspektivi unionensverksamhetett-
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gemenskapenuppnås....avEuropeiskamål skallUnionens

skulle knappastfördragstextbindandeskulleangivet slag utgöraregel menEn nuav
domstol.åberopas ikannågra rättighetergrunda som

fördragenmål iochkvinnormellan mänJämställdhet nytt-
EUlösningarna.skisseradedeföljerlängre änskälfinns övervägaDet att av nusomatt

mellan kvinnorjämställdhetfrämjandetåläggas haskulle kunnaEGfalli attoch avvart
verksamhet.sammanslutningensmålen förochuppgiftcentral ettoch män ett som avsom

mål fördärartikeldel igemenskapens nyttEkonomiska ettför denmålSådana anges
artikelnändring ii fördragstextenuttryckaskunnaskulle kunnaverksamheten genom en

följande sätt.

Artikel 2
ochmarknaduppgift upprättaha till enskall attGemenskapen gemensamatt engenom

verk-politik ellerfullfölja denochunionochekonomisk monetär att gemensammagenom
utvecklingavvägdoch välharmoniskfrämjaoch 3aartiklarna3 avisamhet enavsessom

icke-intlatorisktillväxthållbaroch tarhelhet,gemenskapen somnäringslivetinom ensom
nivå ifråga syssel-högekonomiskkonvergens,gradhög ommiljön,till enhänsyn aven

lev-höjningochmellan kvinnor män,jämställdhetskydd,socialt avoch ensättning
sammanhållningoch soli-socialekonomiskochlivskvalitetenochnadsstandarden samt

medlemsstaterna.mellandaritet

individuellanågragrunda rät-skulleföreslagnadensådan regelhellerInte nusomen
sig förvän-kan i"mainstreaming" ochregeljämsides medinföraskanDentigheter. omen

gemenskapen.målet medsiktedirektdeneftersomdenna,genomslagfå än tarstörretas
verkställa beslutochEG-rätttillämpahardeberorgenomslaget attattDet större som

låtaskallverksamheti sinenskilda,ochmedlemsstaterinstitutioner,alltså bådeEU-nivå,
gemenskapen.medmåletvägledasig av

sig tordeanvänderfrämstEG-domstolentolkningsmetoderdetanke avmedminstInte
inochkvinnormellan mänjämställdhet tasinnebärändring somgenomslaget attsomav en
tolkn-förkännetecknande metodenbetydande. Denblikunna mestmål i fördragstextenett

innebärmetoden. Denteleologiska attdentordeanvänderEG-domstolening varasom
i sittseddbestämmelseändamålet, medsyftet,från vad sam-utgår ärdomstolen ensom
Domstoleni RF.och 3artiklarna 2särskiltdå ärsammanhangmanhang. Det avsessom

innebärPrincipenutile.effeteffektivitet attbestämmelses enockså tillbrukar ense
praktiskteffekt och störstbestämmelsen störstdetskall tolkas sättbestämmelse gersom

tolkningsintillframdomstolen kommetodenteleologiskamed den avvärde. Det somvar
i Defrenne II.artikel 119

förbanatänkasbakgrunden vägangivnadenföreslås kan en gen-ändringDen motsom
tillåtetmetoder detvilka ärochvilka falliEG-domstolentolkning hos genomerösare av

betoningmindreochi medlemsstaternajämställdhetfrämjaåtgärder föraktivamed enatt
fallet.enskildai deträttvisaav



95

På motsvarande föreslagitssätt beträffande artikel 2 i RF skulle jämställdhetsmâletsom
kunna i Unionsfördraget och då inärmast artikel A någotanges följande två sätt.av

Artikel A
Genomdettafördrag de högaupprättar fördragsslutande mellansigpartema europeisken
union,härefterkalladunionen.

Dettafördragmarkerar fas i för skapa allt fastareen ny attprocessen sammanslutningen
mellandeeuropeiskafolken,därbeslutenskall fattasså medborgarnanära möjligt.som

Unionen skall grundas de Europeiskagemenskaperna den politik och desamt
samarbetsfonner införs dettafördrag ochfrämja jämställdhetsom genom mellan kvinnor
och Unionenskall hamän. till uppgift konsekventochatt solidarisktett organiserasätt
förbindelsemamellanmedlemsstaternaochmellanderasfolk.

alternativt

Unionenskall på.....:.mellangrundas derasfolk ochfrämja jämställdhetmellankvinnor och
män.

Som alternativ till förslaget i avsnittet regler för integrera jämställdhetsperspek-attom
tivet också någonär följande två alternativa ändringar i artikel B i Unionsfördragetav tänk-
bara. går alltsåDe i detta fall inte kombinera.att

Artikel B
Unionenskall ha målattsom

främja väl avvägdaoch varaktigaekonomiskaoch socialaframsteg,särskilt- attgenom
skapa område inreett utan gränser, stärkadenekonomiskaatt och socialagenom samman-
hållningenoch ekonomiskupprätta ochatt union pågenom monetär sikt skall omfat-en som

valutaitar överensstämmelse bestämmelsernamedengemensam i dettafördrag,ochfrämja
jämställdhetmellankvinnorochmän

alternativt

främja jämställdhetmellankvinnorochmän-
Unionensmålskall uppnås....avEuropeiskagemenskapen

Rätt till jämställdhet

Ytterligare kunde införaett steg att regel till jämställdhet,att rätt någotvara en om som
både kommissionen och Europaparlamentets kvinnoutskott varit inne på. Inom Europarådet
har sådan positiv diskuteratsrätt de svårigheternaen största utformaär den såmen en av att

den går tillämpa i domstol.att Medatt alltför allmänt hållen måsteregel ocksåen man vara
beredd överlämna till EEG-domstolenatt med bindande verkanatt vilken jämställd-avgöra
hetspolicy medlemsstaterna skall tillämpa. Det torde intesom från svensk sidavara en
önskvärd utveckling.
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socialpolitikavtaletUtveckling omav
samband medimedlemsstatersamtligaunderskrevssocialpolitik,Protokollet avsomom

RFartikel 239 utgörEnligtRomfördraget.tillfogatsharMaastricht,iUnionsfördraget
protokollet,tillfogatssocialpolitik,avtaletdärmedsannolikt även somochprotokollet om

slåsstrecksatsen,Även femteartikel B,Unionsfördragetsidetta.delintegreradredan aven
faktiskarättsliga ochAvtaletsupprätthållas fulltskall ut.regelverkgemenskapensfast att

binderAvtaletpåpekats oklar.tidigareprimärrätt,karaktärändå, dess somär trots avstatus
ochdettaprotokolletutanför. Istår attStorbritannieneftersom angesmedlemsstaterallainte

i RF.bestämmelsernatillämpningenpåverkarinteavtalet av
så fulltdetavtalet,sig tillansluter attStorbritannienmåsteförmål arbeta attEtt att vara

så sker, böravvaktabehöver att manUtangemenskapsrätten.ingå atti mankommer attut
detfaktumdetdetskäl är attgöraavtalet. Ettvidare attbyggaförsökakunnaredan attnu

redanartikel 2Imedlemsstater.1514 nuantagits angesfrånutgåfinns avavatttext somen
medlems-kompletteraunderstödja ochskallmålenförverkligaförgemenskapen attatt

arbets-ochkvinnor mänförmöjligheterlikaområdet förbl.a.inomverksamhetstaternas
förockså behörighetenharAllmäntarbetsplatsen. settbehandlinglikaochmarknaden

tidigaredenUtöveravtalet. ut-området ökatsocialpolitiskadethandla genomEG att
möjlighetharfördragetiinriktningenarbetsrättsliga nuocharbetsmarknads-präglade

också möjlighetArbetsmarknadsparternaområden.angränsande gesverkaöppnats att
bådafrån dessautveckling ut-exempelEttavtalet.inflytande entill större genomett

Europanivåingåttsföräldraledighet,tillramavtalockså rättdet somgångspunkter är om
direktivtillleda antas.sannolikt kommer att ettattkortinomoch som

förpliktelserocksåframgick,alltså, att re-möjliggörsocialpolitik nyssAvtalet somom
minimikravbeslutakandirektivrådet somomartikel 2.2direktiv. I atti genomgleras anges

enhällighet. Bestäm-inteallmänhetidirektiv krävssådanagradvis. Förgenomförasskall
in-behålla ellerfrånmedlemsstaterhindra attinteartikel 2.5enligtskallmelser antassom
detkomplikation iEnfördraget.medförenligadessa ärskyddsåtgärder,föra strängare om

lederskyddsåtgärdertaletjämställdhetssynpunkt attfrån omkan varasammanhanget
sittmotverkarpraktikenikvinnortillåtgärder,sådana mentill gagnartanken synessom
ochländervissagäller ifortfarandeskyddslagstiftningdendetExempel är somsyfte.

såsomkvinnor,förskadligtarbete,från vissakvinnor ansestyper somutestänger avsom
arbetsmarknaden.sektorermansdomineradeinattarbete av

jämställd-medbörjatillskullegemenskapen, attmålen föravtalet,iartikel 1I angersom
följandefåkundeArtikelnmål.tillläggaskunna ettochkvinnor mänmellan somhet

lydelse:

Artikel l
sysselsättningen,mål: Främjandeföljandeskall ha avmedlemsstaternaochGemenskapen

mellanjämställdhetskydd,socialtfullgottarbetsförhållanden,ettochlevnads-förbättrade
mänskligautveckling resurserarbetsmarknadensparter,mellan avdialogochkvinnor män,

skallsyfteutslagning.l dettakampsysselsättning motvaraktigthög samtmöjliggöraför att iskillnadernatillhänsynåtgärdergenomföra tarmedlemsstater somochdessgemenskapen
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nationellpraxis,särskilt det avtalsförhållanden,gällernär och till behovet bevaraattav ge-
menskapsekonominskonkurrenskraft.

Men det särskilt artikel motsvarigheten tillär artikel i119 RF, intresse iärsom av
sammanhanget.

Utvidgning tillämpningsområdet för artikel 6 till hela arbetslivetav
Som tidigare har bakgrunden till artikelnämnts 119 kom till i första hand konkur-attvar
rensskäl. Bestämmelsen lika lön har placeringen i fåttartikel 6 inramningom nu genom en

särskilt innehållet i artikel inriktningen kvinnor ochgör allmäntmänattsom, genom
skall tillförsäkras lika villkor tydligare. finns därförDet skäl utvidga i första handatt nu ar-

såtikel 1l9 den uttryckligen ocksåomfattar andra delar arbetslivet därtillatt att samtav an-
områden.gränsande gårMed hänsyn till det inte få ståndtill ändring såRFatt att en av

länge Storbritannien sig detta, bör ansträngningarna i denna delmotsätter inrik-närmastnu
få ståndtill ändring i avtalet socialpolitik. förefaller därvidDet lämpligttas att atten om

då utgå från förslagdet Europaparlamentets utskott för kvinnors rättigheter lagt framsom
såvitt förslaget till punkterna 1-3 i artikel En ändrad bestsämmelse bör siktetaavser
både likabehandling främjande jämställdhetoch mellan kvinnor och aktivamänav genom
åtgärder.

Jag inte ställning till direktiv bör i den ordning i artikel 189tar antasom som anges c -
artikel 2.2 eller förfarandet i artikel 189 Europaparlamentetsom anger om som ger en-

viss och utskottet föreslagit, i stället skall tillämpas.vetorätt Utskottets förslag riskerarsom
dock i själva verket försvaga nuvarande artikel eftersom119, det innebär jämställdhetatt att

uppnåsskall i framtid, samtidigt den nuvarande lydelsen punkten lika lönl atten som av -
för lika arbete redan idag skall säkerställt har tagits bort. Det dock inte helt klartärvara -
hur "equality" engelska versionuttrycket i den jag haft tillgång till, skall översätta.

Enligt min mening anledningsaknas EG-rättsregler utvidga tillämpningenatt genom av
områdenregel utanför de avtalet socialpolitik omfattar, dvs. utanför arbetslivetsen som om

område. Vår lagstiftning inomfaller för området för socialpolitik. Den haregen ramen av
regering och riksdag i princip tillgodose nationella behov lagstiftning föransetts attav
främja jämställdhet mellan kvinnor hänvisaroch Jag här till vad jag tidigare i dettamän.
avsnitt anförde de avvägningar måste ändrade regler skall införas viagöras,om som om
gemenskapsrätten. En ytterligare utvidning tillämpningsområdet för artikeln skulle des-av

måsteinnebära den brytas socialpolitik någonavtalet och placerassutom att ur om annan-
i fördraget där nuvarande artikel återfinns.119änstans
följer utkast tillHär ett text.

Artikel 6
1 Varje medlemsstatskall säkerställa principen lika lön för lika arbeteocharbeteatt om av.lika värde tillämpasoch lika villkor tillämpasfär kvinnor och ifråga yrkesut-mänatt om
bildning, arbete, anställning. befordran och andra arbetsvillkor. liksom utvecklings-
möjligheter arbetet.i Medlemsstaternaskall säkerställa jämställdhetfrämjas mel-även att
lan kvinnoroch arbetsliveti ochpå de områdenövriga omfattas avtalet.män som av

l dennaartikelskallmed"lön" avses- - -

4 16-0416
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könsdiskrimineringinnebärLika lön attutan
a - - -

-för lika arbete.b - -

åtgärderbestämmelse aktivainförandeartikel 6.3 ochPrecisering omav enav
till i avtaletfrämja jämställdhet läggsåtgärder föraktivabestämmelsersigVare att omom
Bestämmelsenstycket i artikelprecisera tredjenödvändigtdetsocialpolitik eller är att

också införabehållabaraintemedlemsstaternalydelsei sin nuvarande rätt utan attattger
yrkesverksamma eller förför kvinnorlättareförmåner för det attsärskilda göra attatt vara

kvinnormedföryrkeskaniärer. Dennackdelar i deraseller kompensera attförebygga som
få höjningålder slipperavtalspension vid lägretill än mänidag harredan rätt av pen-en

också be-införandet harsyfte medför Ett angetts attsionsåldem till män. varasomsamma
gåttårde fyradock underharBarber-domen. Deteffekternaekonomiskade somgränsa av

innebär ellerfå någon i vad dengått klarhet närmareintekom tillbestämmelsensedan att
till.syftar

artikelnämligenrättigheterkvinnorsutskott för gör, attEuropaparlamentetstolkningDen
också svårtlöneområdet,jämställdhet ärfrämjaåtgärder för attaktivamöjliggör6.3 att

ål-Skildakvinnor.generellttyckasytligtBestämmelsen kannågot stöd för. sett gynnase
blir mindre benägnaarbetsgivaremedföradocktill pension kanfördersgränser atträtt t.ex.

ocksånyligen avgjorda Graham,i detdomOckså EG-domstolenskvinnor.anställa geratt
för kvin-särreglerbehålla tillfå effektdet kanvid handen attmotsatt gynnsammasynesatt

nor.
åt-tillåter aktivauttryckligenså denartikel 6.3ändradet önskvärt attDäremot attvore

sådan bestämmelse äroch Utankvinnormellan män.främja jämställdhetförgärder enatt
sådanaåtgärder ochjämställdhetsfrämjandenågot för attfinnsdet intedet risk utrymmeatt

DelaucheKalanke,förefallerDomstolendomstolen.EG-underkännasåtgärder skulle av
likabehandlingsprincipen.oskrivnafrån denundantagför godtaregelskrivenkräva atten

gårinteOm dettaartikel 119 RF.helst iprimärrätt,in imöjligtbörsådan regelEn tasom
i direktivundantagsregel enbartsocialpolitik. Enavtaletfå in den iförsökabör om -man

Ävenhögreregelstridandeuppfattaskommakan motsekundärrätt enrang.att avensom-
erfarenhetenvisardomstolen. Detrestriktivtskulle tolkasundantagsregel t.ex.uttrycklig av

förfri rörlighetEG-rättenfrån del rörden varor.somav
anställningframgå vidinte baraockså klartåtgärder böraktiva att t.ex.regelAv omen

likvärdiga eller ividkönunderrepresenterat storttillhördenföreträde kaninte bara somges
i jämställdhet-definieradsärbehandling,positivkvalifikationerlika även somattutansett

möjlig.slagen, är
avsnittEG-rättssammanhang. Inågot iinte hellergrupptillhörighettill viss är nyttHänsyn
institu-anställda i EU:sföreskrivertjänsteförordningenartikel 27 i attredovisades2 att

möjligt.fördelninggeografiskså jämnutgångspunkt imedrekryterasskalltioner somen
godkäntdomstolenstudera attfunnits närmareintevisserligen atthar utrymmeDet om

framförsökandebefattning förtillåta företräde tillgrund förbestämmelsen utgör enatt en
blandbalansgeografiskåterställaupprätthålla ellerförmeritermed lika per-att enannanen
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Varför jämn könsfördelningsonalen. skulle mindre nödvändig att garanteraen vara
går inte förstå. förhållandenadock det gällerNär inom institutionernasätt kanattsamma

också erinras kommissionens företräde för kvinnor vid tillräckligaatt tarom program upp
och/eller lika kvalifikationer åtgärd.aktivsom en

frånEtt undantag huvudbestämmelsen i artikel 6.2 i nuvarande eller utvidgad lydelse- -
skulle kunna utformas med artikel i4.1 CEDAW-konventionen förebild och attsom genom

så återspeglas.punkten 3 i artikel 6 ändras den möjligheten För inte riskeraatt att att en re-
tillåter åtgärdergel aktiva blir "offensivt" medel för och endast "defensivt"mänett ettsom

medel för kvinnor, skulle efter, förebild i andra jämställdhetslagen1 § och med stöd i CE-
DAW-konventionen, kunna tilläggas möjligheten till undantag främst åt-föräratt avsett

syfte främja kvinnors villkor.gärder, vilkas är att
inte säkert de kvinnor efter Barber-domenDet riskerade sedan tidi-är att attsom en

ålderbestämd för avtalspension skulle höjas behöver den nuvarande bestämmelsen igare
pensionsålder nivåpunkten Vid försök höja deras i med skulle demännensatt upp even-

åberopatuellt vad EG-domstolen anförde i just måletkunna det skäl för begränsaattsom
retroaktiviteten: kravet förutsebarhet. Om det skulle det nuvarande undantaget iattanses

behållas,bör det omformuleras, såpunkten 3 bör bestämmelsen i den delen bliratt mer en-
tydig. skissen till ändrad lydelse nedanI punkten 3 punktenmotsvaras av

får något långtgåendeFörslaget i punkten nedan mindre alternativ till3 denettses som
föreslagna föreskriften sista meningen i 6.1i ovan.

Artikel 6
Varje medlemsstat- - -
l dennaartikel skallmed"lön" avses- - -

artikel skall hindra medlemsstatDenna inte från införa regler aktivaåtgärder,atten om
särbehandlingeller företräde åt den tillhör underrepresenteratsåsompositiv annat som

Åtgärdernakön, syfte påskyndafaktisk jämställdhetmellan kvinnor och skalli iatt
villkor.första hand främja kvinnors skall upphöra jämställdhet harDe närattavse

uppnåtts.
hindraartikel skall heller medlemsstatfrån till sådanasärskildaDenna inte att atten se

förmåner redaningårför kvinnor i vissakvinnorsanställningsvillkørkanbibehållas.som

Diskrimineringsförbud eller likabehandlingsregel i fördragstext
särskild bestämmelseEn med diskrimineringsförbud

diskrimineringsförbud i fördraget så,Ett det placeras medföra könsdiskrimine-kan, attom
ring blir generellt förbjuden frågan inte frågaoch kvinnors villkor enbartatt ses som enom

socialpolitik. Förbudet skulle exempelvis placeras i artikel redan förbju-kunnaom som
område.der diskriminering frångrund nationalitet inom hela fördragets En nackdelav

utgångspunkterstrategiska sådan placering kvinnor skullemed kunnaattmer en vore
uppfattas minoritet, särskilt diskriminer-det kravär väntaatt att att ettsom en resessom
ingsförbud skall omfatta just minoriteter. frånEn risk jämställdhetsspunkt är attannan an-

diskriminering diskriminering alltsåkvinnor kommer i förgrunden. tvek-Detän ärnan av
jämställdheten regler generella rättigheter eller generella diskrimin-samt om gagnas av om
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också definieras Detskulle behövakönsdiskriminering närmare. äreringsförbud. Begreppet
också pådiskriminering andrainföra förbudblir aktuelltdetgivet,dock motettattatt om

måsteockså omfattas för-"kön"går artikellängrenationalitet,grunder än ettän avsom
bud.

direkt tillämpligtdetta bliri artikel 6könsdiskrimineringsförbud ärföljd attEn ettav
sådan effekt.EG-domstolen harartikeln enligteftersomenskilda,mellan

från regler inteför undantaglitettidigare berörts,EG-domstolen utrymme somsomger,
hellerdiskrimineringsförbud därför intebörsådant. utvidgattill Ettmöjlighetföreskriver

anslutning till avtaletbehandlades imotsvarandeifråga det, sättkomma omutan att som
jäm-åtgärder för främjaaktivamöjliggörmed regelkombinerassocialpolitik, attsomen

ställdhet.
omfatta könartikel 6 tillutvidgaförslagstå helt klartvidare atttordeDet attatt ett

förbud diskrimin-generellteller mindreföljas förslagskulle motomedelbart ett meromav
Någon så regelgenerelldiskriminering.indirektsåväl direktomfattaskulleering. Det som

varit ak-inte helleroch har veterligeni Sverigefinns integenomdrivas i domstolkansom
sig redani och förgälleri och kommun,offentlig verksamhet,införa. Förtuell stat enatt

före-regeringsformeni kap 9 §bestämmelsen 1diskrimineringsförbud somsorts genom
opartiskhet. Samman-saklighet ochliksomskall iakttas,inför lagenlikhetallasskriver att

utvidgat tilldiskrimineringsförbuduppfattningminemellertid attfattningsvis det att ettär
syfte.motverka sittriskerari fördragstextomfatta kön att

följer:skulle kunna6 enkel. Denartikel RFförändringTekniskt utär somseaven

Artikel 6
någonpåverkartillämpningentillämpningsområdeoch detdettafördragsInom utanatt av

och könnationalitetdiskriminering grundallskallbestämmelsei fördraget,särskild av
förbjuden.vara

sådanförbjudabestämmelseri syfte189ci artikelRådet enligt förfarandet attkan anta
diskriminering.

skalloch intejämställdhetmellankvinnorfaktisk mänpåskyndaåtgärder syfteAktiva i att
Åtgärderna kvinnorshand främjaskall förstaidiskriminering. attbetraktas avsesom

uppnåtts.jämställdhetharupphöraskallvillkor. De när

artikelstöd Deutfärdas medredan idagdiskriminering kanförbjudaDirektiv för avatt
ytterligarealltså sigintekan motsättaenskild medlemsstatenhällighet. Enkräver inte en

utvidgas ochtillämpningsområdet artikel 6fördirektiv. Omregleringbindande an-genom
områdendekonsekvenserfår automatisktdetbehålls oförändratdra stycket nyasamma

artikeln omfattar.som
friartikel 48,också iplaceras rörskulle kunnakönsdiskriminemingförbudEtt sommot

diskriminer-innehåller förbudpunkt redani sin andraoch motför arbetstagare ettrörlighet
från medlemsstaterna.arbetstagareomfattar endastFörbudetnationalitet.grunding av

tillämpningsom-förutomartikel,placering i dennakonsekvenserna attDe närmare av en
inom denöverblickashunnitartikel har inteplacering ividrådet skulle bli änsnävare en

gällt för uppdraget.tidsram som
Unionsfördraget.också införas ikunnaskullemotsvarande regelEn
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särskild regel till likabehandlingEn rättom
frågantänkbart hantera diskrimineringsförbud kunde ocksåEtt sättannat att ett attom vara

påbud två frågornainföra likabehandling, i kan i förstoneRF. Denärmastett om ses som
två sidor det finns skillnader.mynt,av samma men

viktig skillnad EG-domstolen beträffande likabehandling för kvinnorEn ochär mänatt
finnsslagit fast det i EG-rätten oskriven grundläggande regel härtill för kvin-rättatt en om
ocksåDomstolen har slagit fast rättigheten inteoch den kan gällande imän. görasattnor

institutionemas anställda den i skrivnadomstol andra rättsakter. Enän utan att omsattsav
sådan alltsåfördel med skriven regel kunde redan gällande princip blir möjlig atten vara en

åberopa inför nationella domstolar.
Europarådetdiskussioner förs i lämpliga tilläggs-Med tanke de det med ettsom om

frånEuropakonventionen kan sig krav undantagprotokoll till vänta typman en annan av
sådantkravet lika behandling kvinnor och motsvarande det väckts där. Ettmän, somav

från utgångspunkterför värnplikt, svenska inte önskvärt.undantag, äränannat
också ånyo mångaanledning beröra det faktum det i länder ifinns EuropaHär att att

sympati s.k. skyddslagstiftning för kvinnor. kom bl.a. till uttryck i direktivetfinns för Detta
för kvinnor vid havandeskap och moderskap. rättighetslagstiftning92/85 skydd En nyom

något innebärautformas skyddslagstiftning, skulleskulle kunna komma att atten somsom
bådefrån uppfattningen jämställdhet kvinnor ochfjärmar sig den svenska rör män.attman

sådan också få effekt åsyftade.skulle kunna denEn motsatt mot
ocksåinte skulle regel likabe-Eftersom principen likabehandling generellär en omom

kön innebära införandet rättighet för individen.handling efter andra grunder Ettän av en ny
åtgärderfrån likabehandlingsprincipen för aktiva för främja jäm-uttryckligt undantag att

nödvändigt. nackdel härmedställdhet mellan kvinnor och skulle Enmän är attvara man
nuvarande tolkning principen lika behandling ochriskerar befästa EG-domstolens av om

omtolkning, kanske skulle kunna komma i framtid.minska för Iett utrymme som annars en
gällande anfördes i anslutning till anti-övrigt sig synpunktergör samma som en

alltså sådaninte jag kan förorda regel heller.diskrimineringsregel. Jag attser en
för gå pålikabehandling skulle i och sig kunna följande.En regel utom

och skall dettafärdragstillämpningsområdebehandlaslika.Kvinnor inommän
Bestämmelsen likabehandlinghindrar aktiva åtgärder syfte påskyndafaktiskiinte attom

Åtgärdernajämställdhet mellan kvinnor och skall första hand främja kvin-i attavse
och har uppnåtts.villkor. skall upphöra jämställdhetmellankvinnorDe när männors

iplaceringen RF lämnar jagDen närmare öppen.

Sammanfattning

frågor.flera rättsliga och ideologiskaFördragsmässiga ändringar i EG:s regelverk väcker
inslag tillförsäkrar svenska kvinnor läng-Mycket talar för EG-rätten redan har vissaatt som

gårgående lagstiftningen. Samtidigt finns det andra interättigheter den nationellaän somre
från utgångspunkter. kommande för-så långt svenska I deriktigt önskvärtsom vore

överstatligaregeringskonferensen bör däremot inte medhandlingarna under re-man
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kvinnor i vissa länder hur angelägna de demedför förbättringar förgler än är omsom - -
försämringar för svenska kvinnor.innebär

till i fördragstext bör in bestämmelserSammanfattningsvis jag kommit framhar tasatt
åtgärder främja jämställdhet mellan kvinnor ochmöjliggör föruttryckligen män.attsom

idag inga EG-rättsligamellan kvinnor och män"åtgärder och jämställdhetAktiva är
sålika lön ändras deni första hand artikel 119borde bli det,Debegrepp. attatt omgenom

slårallt fast jämställdhet mellanockså frågor i arbetslivet framförandraomfattar attmen
tillåtna.åtgärder Eftersom Storbritannienaktivaskall främjas ochkvinnor och ärmän att

fåi första hand försöka ändringartikeln, börsig ändringarhittills motsatt ar-man en avav
stånd. min mening saknas anledning utvidgasocialpolitik till Enligttikel 6 i avtalet attom

områden. Regeln i artikel 6.3arbetslivet och angränsanderegel utanförtillämpningen enav
också förtydligas.innebörd oklar, böri avtalet, ärvars

mål för unionens verksamhet,vidare tillkvinnor och börJämställdhet mellan görasmän
jämställdhetsperspektiv börbåde och Unionsfördraget. EttRomfördragetivilket bör anges

i fördragstext.verksamhet ochockså integreras i unionens anges
ocksåtill omfattadiskrimineringsförbudutvidgagäller tankendet däremotNär attatt ett

riskerar dessutom motverkaflera problem ochsådant förbud förknippat medkön attär ett
åtgärderaktiva för jämställdhet.med regelsåvida kombinerassitt syfte, det inte en om

förenad medtill likabehandlingför kvinnor ochOckså skriven regel ärmänrättomen
åtgärderför aktivakombineras med undantagmåste händelseroch i allaflera nackdelar ett

jämställdhet mellan kvinnor ochfrämja män.för att

mål könsdiskri-idomarEG-domstolens om
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Kvinnor, ochmän

Europeiska unionen

OskarsonMaria

Folkomröstningen Sveriges medlemskap i den Europeiska unionen resulterade iom ett
till medlemskap. Av de röstande röstade 52 och 47 nej. Men endastprocent procent om
de svenska kvinnorna haft skulle utfallet folkomröstningen varitrösträtt Enett annat.av
majoritet- 52 kvinnorna röstade nej till svenskt medlemskap i EU, ochprocent ettav--
46 röstade ja. Av röstade 59 ja, och 40 nej.männen Denna tydligaprocent procent procent
skillnad mellan kvinnors och inställning till EU-medlemskapet ingen tillfällighet,mäns var

frånkänd tidigare mätningar rörande kvinnors och inställning till EU.utan mänsvar
ÄvenkvinnorAtt negativa till EU inget renodlatär svenskt fenomen.än män är i demer

övriga skandinaviska länder kvinnor mindre positiva till EU denär I norska folk-än män.
omröstningen 1994 röstade kvinnorna43 52 tillprocent männenmot procentav av
medlemskap i i FinlandEU, det 54 kvinnorna och 61procent procentvar samma av av

röstade I Danmark fanns ingamännen könsskillnader i den första folkom-som
röstningen dåvarandemedlemskap i EG, 1972. de efterföljandeI folkomröstningarnatreom

fortsatta förhållandeDanmarks till EG/EU röstade dock fler kvinnor nej. I denän mänom
första omröstningen Maastrichtavtalet i juni 1992 röstade 46 kvinnorna ochprocentom av
53 till avtalet. I den andra folkomröstningenmännen det begränsadeprocent av om mer
Edinburgh-avtalet i maj 1993 det 55 de danska kvinnorna röstade ochprocentvar av sommännen Även62 i övriga EU-länder visar mätningar positivaprocent män ärattav merkvinnortill EU än

Könsskillnaden i inställning till det medlemskapet återfinnssvenska också i inställning
till Sveriges fortsatta relationer till EU. Kvinnor överlag negativa till fortsatt poli-är mer en

integrationtisk EU vilket visas i tabellän män,av

Björklund 1994.
zSiune,SvenssonochTonsgaard1994:96.
3Jacobsson1994:26.
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kvinnoroch Procent.till EUbland män.till SverigesrelationinställningTabell l

Kvinnor Män

börgällandeEES-avtaletmedi EUochdet sägasinte 2Sverigebör 4upp.nuvara
3035bibehålla EES-avtalmedEUi EU börinte medSverigebör ettmenvara
l915sådana försvarssamarbeteavståfrån sakerimed EUSverigebör tsom exmenvara

valutaochgemensam
27mellan 14framfdrhandladeavtaletmeddeti EU i enlighetbör medSverige vara

medlemsländerSverigeochEU:s
IOEU:s 7for forenandesikt verkamed i EU ochSverigebör ett avvara

till Europasförentamedlemsländer staterett
25 12åsiktbestämdingenHar

100100procentSumma
942 1032antalintervjuade

förvalsundersökning.Folkomröstningsundersökning1994Källa
med gällandei i enlighetSverige ska med EUEU-medlemskapetfortsattaDet att vara-

till folkom-hade i anslutningintegrationför fortsattalternativt dessutomavtal agera en --
dansk lösningEnkvinnorna 37 männen.röstningen stöd 21 procentmotprocent avavav -

i försvarsamarbeteavstå i ochdeltagande EMUmed iskall EUSverigeatt menvara -
högrevidareDetoch 19kvinnorna männen.15stöddes procentprocent en an-varavavav

åsikt frågan,någon bestämd ihadede intekvinnornadel männenän attuppgavsomavav
något den här redo-mindretagit ställning änbland demkönsskillnaden ärvarför som

visade.
många Inför den svenskasammanhang.diskuterats iFörhållande kvinnorna hartillEU:s

behandlade tillskrifter och böckerpublicerades rad ämnenfolkomröstningen somsomen
gjordesEG-konsekvensutredningarnaför sär-ijämställdhet EU. Inomexempel enramen

kom tillvälfärd inom EU, ochkvinnor ochbehandlade juststatlig utredningskild somsom
reservation tillmedlemskap. Isärskilt skulle missgynnaskvinnor inteslutsatsen ettatt enav

EU-Perssonemellertid Gonäs och Margaretamenade Lenautredningens slutsatser att ett
sådan utsträckning kvinnorsektorn igå den offentligamedlemskap kommer över attatt ut

kvinnoforskare.raduppfattning deladesmissgynnas. Dennakommer att av en
itill Sveriges medlemskapinställningkvinnors ochskall kartlägga mänsDenna rapport

statsvetenskapligavidvalforskningsprogrammetutifrån intervjuundersökningdenEU som

4 kvinnornaoch44ställning 29 män-till tagitOmanalysenbegränsas procentprocent avvar avpersonersom
för vidarein-ochdessutomavtalet/ienlighetmedavtaleti enlighetmedpositivatill medlemskapet ageranen

tegration.5 1994.red. 1994;JacobssonEdbergochJacobssonSetill exempel
° välfärden.EG,kvinnornaochsou 1993:117.
7 nr.2 1994.tidskrifts Europa,KvinnovetenskapligSe temanummert.ex om
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institutionen, Göteborgs universitet, genomförde i anslutning till folkomröstningen i no-1994.8Analysensvember uppläggning innebär det svenska kvinnors ochär sub-att mäns
jektiva uppfattningar stårEU i fokus inte EU-medlemskapet de facto harom som om-
betydelse för exempelvis jämställdhet. denna fråganI vad människorär tycker ochrapport

inteEU vad egentligen innebär.EUtror om -
Folkomröstningsundersökningen i viss mening begränsad för föreliggandeär rapport,

eftersom iden huvudsak inriktad på röstning i folkomröstningen.är Samtidigt innehåller
frågorden rad grundläggande attityder till och perceptioner vilkaEU, rele-ären om mer av

förståelseför könsdimensionen i inställning till EU-medlemskapet. Det finnsvanta en av
skäl det grundläggande detsamma, i synnerhet årmönstret är endast för-att tro att ettsom
flutit Sverigesedan blev medlem den europeiska unionen.av

Rapportens uppläggning
Rapporten disponerad enligt följande. det följande Tvåär I avsnittet, modeller, redogörs i

tvåkorthet för teoretiska för förklara könsskillnader i politiska åsikterangreppssätt ochatt
prioriteringar, och hur dessa kan appliceras för analys inställning till EU. Underen av ru-
briken Kvinnor väljare redogörs i korthet för den generella betydelsen kön för poli-som av
tiskt åsikter.och politiska Därefter följer avsnitt kvinnors och mänsettengagemang om
röstning i Folkomröstningen avsnittDessa bakgrund eller ramverk förutgör detre etten.

specifika analyserna könsskillnadema i inställning till Sveriges fortsatta förhållandemer av
till EU.

rubriken LikaUnder olika plats analyseras kvinnors och inställning till uti-mäns EU
från social position, och under rubriken Konsekvenser medlemskapet diskuterasav
könsskillnadema utifrån kvinnors och konsekvensbedömningar det svenskamän EU-av
medlemskapet.

Två modeller
finns i tvåDet teoretiskt förstådet gäller varför kvinnor och harangreppssätt när mänatt

olika politiska uppfattningar eller olika prioriteringar det könsneutrala och köns-det-
specifika.

Med det könsneutrala i detta sammanhang kvinnors ochangreppssättet mänsattavses
åsikterpolitiska och preferenser inte skiljer sig därför de kvinnor och med skildaär mänatt

intressen, därför någondet mellanliggande, faktor förklararär skill-utan att annan, som
naden. välkäntSom exempel kan anställningssektor. Kvinnor betydligtnämnas oftareett är

Valforskningsprogrammetleds professorSörenHolmberg.Ansvarigaför folkomröstningsundersökning-av
1994 Mikael Gilljarn ochSören frånHolmberg.Huvudresultaten dennaundersökningkommer pub-en attvar

licerasi boken underarbeteför publiceringunder1996.är Folkomröstningsunder-som
sökningen intervjuundersökningmed riksrepresentativturval svenskamedborgarei åldrarna18-ettvaren av

år.80 Intervjuernautfördesföre folkomröstningen,med uppföljandeenkättill intervjupersonernaefteren
folkomröstningen.Antalet intervjuade 2181.Bortfallet i undersökningen 18.3är procent.personer var
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oftare privatoffentligt anställdaanställda. Samtidigt det käntoffentligt änärmän attän an-
på socialdemokraterna ikvinnorpå socialdemokraterna. Attställda tenderar röstarröstaatt

utsträckning offent-då kvinnor i högrekan förklaras medutsträckning ärhögre än män att
offentliganställda kvinnori lika hög gradOffentliganställdaligt anställda. män antas som
förklaringen, inte könet ialltså anställningssektomsocialdemokratiskt. Det ärärrösta som

sig.
förklaring.sig väl för dennaSveriges medlemskap i EU lämparinställning tillJust typ av

genomfördes valdagen visadevallokalsundersökningOpinionsmätningar och den som
priva-storstadsbor, högutbildade,så resursstarkakallade män,det främstatt gruppervar -

EU-medlemskap.Sveriges Mermedelålders tilltanställda och röstat resurssvagasom-
tolkades idå kvinnor.nej, däribland Dettaövervägande del mönsterröstade tillgrupper

avsågoch periferi, däriEU-omröstningendiskussionerna efter centrumcentrumtermer av
tillgång till makt.ellernågon slags närhet

ochFörklaringar itolkning.tillämpa dennainget centrumDet termertypnytt att avavvar NorgeEU-frågan framförallt i Detinställning iförklaraförperiferi tidigarehar använts att
respektive periferimedegentligeni vaddock oklarhetfinns centrum omavsessomen -

avståndtill fysiskaendastavstånd eller sociala. Omfysiskahandlardet sermanomom
såsomregioner, Norrland.EU-motståndet i avlägsnaalltsådet är störsthandlar att merom

dåförstå könsskillnader,förinte relevantförklaring kan gärnaDenna att an-typ varaav
kan endastKönsskillnaderi hela landet.i densammaochkvinnordelen män är stort sett

åt.skiljer sig kanDäremotkvinnor ochhjälp faktorer där mänförklaras med centrum-enav syftem Detavstånd relevant för dennautifrån till maktsocialaperiferimodell rapportsvara
påberoendekönsskillnademadå innebärantagandegrundläggande prövas att ses somsom

delarperifera Mäntillhör socialtutsträckningikvinnor högre mänän grupper. somatt
sociala positionendå denuppfattningar, detpositioner hysa ärdessa som sesantas samma

exempelvis utbildningkontroll förvidMed andra ordinte könet.avgörande ensom --
försvinna.mellan könenskillnadenanställningssektor förväntaseller

innebärkönsspecifika intressen. Dettatillalternativt är ettEtt angreppssätt att an-se
åsikter prioriteringarochför politiskasjälvständig betydelsetagande kön haratt enom

betydelse kanoch dennasocial position,mellan kön ochsamband finnsdet attutöver som
utifrån könsspeciñka intressen.förstås

går teoretisktståndpunkt detgenusforskningskandinavisk attInom är attgemensamen
specificeratråder oenighet hurintressen.politiska Däremotsig kvinnorsuttala om passom

9 1993;NielsenochValen 1995.Se1993,1995;AardalHellevik 1977;Björklund ävenGleditschochT ex
Sverige.DanmarkrespektiveEU-inställningimotsvarandeanalyser1993förWahlberg av

o position,ochba-påindividerssocialaavstånd baserasutifrån "socialt" till maktCentrum-periferimodellen
menade de1960-talet.Hani börjanJohanGaltungsarbetennorskesociologen attden merre-avseras

opinionsbild-frågor,politiska ochengageradei ävenkunnigaochi attsursstarka ärcentrum merpersonerna
perifera"till desuccesivtspridasför sedanbörjanisamhället sinningeni attcentrumgruppema mertar

enbartberoddeochperiferiinställningmellanskillnaderilåg antagandeI detta attett cenrumomgrupperna.
ålder,på kön,indexbaseratlanserade additivtGaltunginformationi periferigruppena. ut-bristande ett

SevidareGaltungochnäringsgren.placering,yrkesstatusurbaniseringsgrad,geografiskbildning inkomst,
1964.
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dessa fastslås.intressen kan Den svenska Anna G Jönasdöttir kvin-statsvetaren attmenar
fattas.politiska intresse ha kontrollerandeär där beslutennärvaro I detta liggerattnors en

avstår frånJönasdöttir uttala sig politikens innehåll, begränsar sig till for-att att utanom
för politiken. Andra exempelvis norskan Beatrice Halsaastatsvetaremerna attsom menar

det möjligt teoretiskt fastställa kvinnors intressen innehållsligt,även är och hon förknip-att
dessa intressen med reproduktion i vid bemärkelse alltså allt slags omsorgsarbete. Detpar -

ligger enligt Halsaa i kvinnors intresse kontrollera villkoren för det detta reproduktivaatt
arbete. det justAtt omsorgsarbete Halsaaär urskiljer beror det det arbeteärattsom

kvinnor faktiskt utför samhället. Dels förhållandenhon förknippade medärsom avser som
föda någotbarn endast kvinnor ocksåkan med omsorgsarbeten i principatt som men som

lika kan utföras faktisktgärna utförs kvinnor. förhållandevismän, En när-av men som av
liggande diskussion den kvinnors intressenär förknippade med den skandinaviskaom
välfárdsstaten, ursprungligen lanserad den norska Helga Hernes.statsvetarenav

Utgångspunkten kvinnor i den skandinaviskaär välfärdsstaten "dubbelt beroendeäratt
densamma. Dels del kvinnorna verksamma inom den offentligaär sektorn,storav en av

och kvinnordels generellt beroende den offentligaär sektorns tjänsterän män ochmer avstöd. Välfärdsstatens expansion under efterkrigstiden innebar del deatt storen av repro-
duktiva tidigaresysslor utfördes i hemmet kvinnor försörjda sina för-män,som av av nu
samhälleligats. Samma sysslor utförs i dag avlönat arbete med eller kommunstatsom som
arbetsgivare, dock fortfarande i huvudsak kvinnor. Denna utveckling har inneburit attav
politiken i dag inbegriper vad kvinnors vardagsverklighet. Vad för kanskeutgörsom som

årtrettio-fyrtio sedan sågs privata angelägenheter, exempelvis barnomsorg, i dagärsom
politik. skandinaviska välfárdsstaten benämnsDen ofta i kvinnovetenskapliga sammanhang
för kvinnovänlig". Med detta kvinnor haft inflytande och det politiskaatt att syste-avses

varit och tagit hänsyn till kvinnors intressen. frågandet gälleröppet När in-met om
ställning till utifrånEU välfárdsstatsmodellen kvinnors tveksamhet påberoantas större att
EU-medlemskapet någotuppfattas hot det utmärker den svenskaett motsom av som

alltsåvälfardsstaten, ståndpunktden intoås Gonäs och iPersson reservationen tillsom av
utredningen kvinnor och välfärd inom EU.om

Välfárdsstatsmodellen" jag väljer kalla den variant könsspeciñka intressenattsom av
diskuterats låter sig inte lika lätt empiriskt centrum-periferimodellen.testassom ovan, som

beståndsdelar,Vissa exempelvis kvinnor i högre grad offentliganställda,än män ärattsom
kan naturligtvis Men i modellen ligger också kvinnorantagande generellt,testas. ett attom

social position levnadsförhållanden,och står välfärdsstaten dessoavsett närmare genom
potentiella betydelse för kvinnors autonomi. Välfárdsstatsmodellen någotdärförär av en
"residualförklaring" de könsskillnader inte utifrånkan förklaras exempelvissom cen--
trum-periferimodellen, förklaras välfardsstatsmodellen.antas av

" Jönasdöttir1988.
Halsaa1987.

3 Uttrycket"dubbeltberoende lanserades HelgaHernes, Hernes1987för diskussion.av se en
4 SeHernes1987;OskarsonochWängnerud1995:31-32;Bergqvist1994; Sainsburyred. 1994.även
5 sou 1993:117.
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väljareochkvinnorBakgrund män som-

politiska medborgarerollenlika det gällermånga avseendeni närochKvinnor ärmän som
forskningäldreoch politiskti politiskaskillnaderväljare.och De engagemang somresurser

decennierna krympt.under dekonstaterade har senaste
i anslut-utfördesvalundersökningenintresset.politiska Iexempel dettydligtEtt är som

kvinnornaoch 321960 57riksdagsvalet männen atttill procentning procent avavuppgav
anslutning till valet 1994politik i allmänhet. Iintresseradeganskaellermycketde avvar

Settsvaradekvinnorna sätt.och 5263det männen procent sammaprocent somavavvar
64 deochvarierat mellan 54intresseradeandelenhar män procenthela periodenöver av

från till 52kontinuerligt 32kvinnor ökatintresseradeandelen procent.intervjuade, medan
alltsåkan tillibland diskuteraspolitiska intressefolketssvenskaökning detDen somav

någotvidareintressepolitiskaKvinnors ärökande intresse.kvinnornastillskrivasdelstor
sig intresseradeväljarenivån Blandlokalainriktat den än mäns. uppger varasommotmer

ocksåkvinnorandelmed högre än mändet till ochallmänhetpolitik i är uppgersomenav
politik.kommunalintresseradesig avvara

sedan valet 1976,ändablandbland kvinnornågot högre mänvarit änValdeltagandet har
väljare. sigväljareAndelensig blandvisarnågot inte minst varasom uppgeryngresom

skill-blandkvinnornågot bland män,lägre ännågot partibestämttill äranhängare men
liten.mycketnaden är

min-ellerpolitisktkönsskillnadema iförekommandetidigaredeAtt nu merengagemang
svenska kvinnorviktig faktorförklaringar. En ärtroligaSverige har fleraförsvunnit i attdre

Då förklarades1960-talet.i börjanutsträckningisamhället högre ändelaktiga iidag är av
i direktutsträckningde i lägre än mänmedpolitiskakvinnors lägre att varengagemang

omvårdnadmedi hemmetDå kvinnors främstaeffekter.med politikenskontakt varansvar
sina Vadpolitiken främst män.medi kontaktansågs de kommafamilj,ochbarn genomav

forlika självklartblivit ilivslångt förvärvsarbete1960-taletsedan stort settskett är attsom
uppgifter till viss delreproduktivatraditionellakvinnornasochförkvinnor män, attsom

dettaföljdbeslut En ärpolitiskaoffentliga sfär därtill denochhemmen styr.förts avut ur
tidigare omfattautsträckningverksamhetsområde till i högre änvidgatspolitikens attatt

kvinnors intressen.även
minskatintresse och ärpolitiskaochmellan kvinnorsskillnaderna mänsAtt engagemang

väljare. Närlikaalla avseendeni ärkvinnor och mänemellertid inte detsamma att somsom
förhållandevis tydligtåsikter finns mönsterochprioriteringarpolitiskadet gäller ett av

miljöpolitik, ochvälfärds- ochprioriterar högreKvinnor än mänoch "manligt"."kvinnligt"
inställdapositivtgenerelltKvinnor änskattepolitik.ekonomi och ärgradi lägre än män mer

förkortadåtgärder och tillmiljöförbättrandetillsektorn, till skatter,offentligatill denmän
arbetstid.

6 Wängnerud1995:40.Oskarsonoch
7 ibid s.42.
l 1994.ochOscarsson53; OskarsonWängnerud1995:ochOskarson
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troliga förklaringen till dessa könsskillnader kvinnornas speciella relation tillDen är
också avstånd tillinnebär vad brukar benämnas mark-välfardsstaten, störreett somsom

i aktiva inom produktionsindustrin inomKvinnor lägre grad och privatanaden. är än män
någotdärför inte i lika direkt kontakt med marknaden de flestaföretag. De män,är som som

ekonomisk politik sig frånförklaring till tilldrar intressekan tänkas störreatt ettvara en
från kvinnor.män än

uppfattningen kvinnorgäller ideologisk position länge den allmänna stodNär det attvar
Så också fallet till och med 1982, balansen mellantill höger även ärän män. omvarmer

ideologiskai allmänhet jämnare bland kvinnor bland Deoch höger är än män.vänster
vänstervågen på högervinden inte lika1960-talet och 1980-taletsvängningarna var--

frånsvängning skedde tillbland kvinnor bland högermarkerade Denmän. vänstersomsom
generella eftersom kvinnornas skifteoch 1994 bryter dock dettamellan 1991 vän-mönster,

År flerdet 20 procentenheter placeradekraftigare 1991 mänän männens.sterut somvarvar
anslutning tilltill och procentenheter fler kvinnor. Isig själva till höger 14än vänster,

till medanprocentenhet fler stod till högerriksdagsvalet 1994 det 1 män än vänster,somvar
till höger. majoritetfler kvinnor stod till Endet 8 procentenheter vänster än avsomvar 1994.19alltså politisktplacerade sig tillkvinnorna vänster

sig endast i begränsadpolitiska uppfattningarSkillnaderna mellan kvinnors och mäns tar
undantagsvis kvinnors och stödskillnader i partival. Endast harutsträckning uttryck i mäns

frånnågon parti där stödetenstaka procentenhet. Detvisst parti skilt sig medtill änett mer
samlingspartiet, allt sedan 1979skilja sig moderatakvinnor och brukar ärmän mest som

årframförallt väljare under 45 harkvinnor bland Blandvarit bland män.än yngresvagare
miljöpartiet iår i socialistiska blocket" ochpartierna "detkvinnor under röstatsenare

utsträckninghögre än män.
betydelsei hela inteden förhärskande kön detbild längeDen storaatt var avvarsom -

gångbar. finnsinte längre Detvad gälldeför politiskt beteende än ärannat engagemang -
åsikter, avgrundsdjupaskillnader mellan kvinnors ochkonsistenta mäns attutan varasom

nonchaleras.alltför tydliga förallt är atttrots

Folkomröstningen
två må-endasti hölls i november 1994,Folkomröstningen Sveriges medlemskap EUom

röstning i folkomröstnin-redovisas kvinnors ochtabell 2nader efter riksdagsvalet. I mäns
kvinnorpolitiskt hänseende brukarförklaring till könsskillnader i ärvanligEn attvaragen.

förklaring idag alltkunnigaintresserade och mindre Detta ägermindre än män. är en som
harpolitiskt intresse ochSkillnaden mellan könen vad gällermindre giltighet. engagemang

decenniemazo så "resursförklaring" fortfarandeDå kalladedennaminskat under de senaste

9 Wängnerud1995:57.Oskarsonoch
m åsikter kärnkraftkönsskillnaderiSe Oskarson1991,därWängnemd1995:38-47.Oskarsonoch även om

kärnkraftsåsikterkundeför-hellerskillnaderiutifrån såkalladresurshypotes.Inteblandanalyseras annat en
hypotes.klarasmeddenna
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folkomröstningen.Kvinnor, ochTabell 2 män

Kvinnor Män
46 59JaRöstning
52 40Nej
2 1Blankt

84 83Valdeltagande

17 21EU-frågor MycketintresseradIntresseav
54 55Ganskaintresserad

22särskiltintresserad 25Inte
4 2Inteallsintresserad

många idagHur länderEU-kunskap är
64EU 59medlemmar 12av

l vilken stad ligger EU-
94kommissionenshögkvarter 94

Bryssel
många i minister-Hur röster

rådettörslås få 52 50Sverige 4
nej-sidanflestFick ja- eller

96Finland ja 98iröster

66beslut valdagenTidpunktför
19 16Sistaveckanförevaldagen
18 15Tidigareunderkampanjen
43 37Totalt underkampanjen

2823Svårt bestämma Mycketlättatt
röstning

29 34Ganskalätt
20svårt 24Ganska

svårt 20 14Mycket
4 4Röstade

942 1032intervjuadeAntal
Folkomröstningsundersökning1994.Källa:
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dåframförs i olika sammanhang könsskillnader diskuteras redovisas i tabellen också
EU-frågor EU-frågor.och kunskap Inför folkomröstningenintresse visade opi-omav

nionsmätningar osäkerhet skulle bland kvinnorhur blandstörre rösta än män,en om man
frågor ocksåvarför två detta redovisas i tabellen, liksom Valdeltagandet.om

Valdeltagandet högt 84 bland kvinnorna och 83 bland männen.procent procentvar -
EU-frågor ocksåför under valrörelsen kvinnorna och 76Intresset 71stort procentvar av-

sig ganska intresserade, vilketeller mycket mindremännen ärprocent uppgav vara enav
kunskapsfrågomafallet. någrakönsskillnad vad brukar Inte heller visarän som vara

frågorkönsskillnader. genomsnittliga antalet för kvinnorna 3,07 ochDet rättstora svar var
för 3,10.männen

EU-frågorSkillnaderna mellan kvinnors och intresse liksom kunskapernamäns av om
Förklaringen iandra ord marginella. könsskillnadema röstningen Sveri-EU med attvar om

kvinnors lägre intresse eller kunskap vinnermedlemskap i EU skulle bero grad avges
utifrån i tabelldärmed inget stöd resultaten

kvinnor osäkra inför röstningsbeslutetdet DetDäremot änstämmer männen.att var mer
kampanjensnågot bestämde sig för hur de skulle underfler kvinnor röstaän män somvar

vad förutskickats olika opinionsmätningar.gång, skillnaden mindre En-än som avmen var
kvinnor sig ha sedan länge hur de skulledast 6 fler rösta.män än vetatprocent uppgav

svårt beslut.betydligt fler kvinnor tyckte det NäradetDäremot än män att ettsom varvar
svårtintervjuade kvinnorna tyckte det ganska eller myckethälften, 44 de ettprocent, av var

tillBland väljare bestämde sig för EUbeslut, 34 röstamännen. attmot procent av som
svårtganska beslut,tyckte det mycket ellerdet 34 männen motprocent ettav som varvar

kvinnorna.52 procent av
Sveriges medlemskap i kani högre utsträckning röstade EUkvinnorAtt än män emot

vad gälleralltså kvinnor mindre kunniga eller intresserade EU.inte förklaras med äratt
i linje Istället för fokuseratidigare med tidigare resultat.resultat liggerDetta nämnt attsom
rimligt till i hur och kvinnorpå "ointresse" det därför substansenkvinnors mänär attmer se

uppfattade EU.
tillfrågades för sitt röstningsbe-folkomröstningsundersökningen väljarna sina skälI om

fråga intervjupersonenhade inga fasta svarsalternativ,slut i folkomröstningen. Denna utan
På fråga kvinnorna i genomsnitt flerformulera sina skäl. dennafick själv öppna uppgav

detta nej-röstande kvinnorna, iskäl för sin röstning synnerhet gäller deIän männen. som
skälgenomsnitt skäl för sitt val. tabell redovisas vilka2,48 I 4 som angavs.uppgav

för ellerendast begränsade skillnader mellan kvinnors ochDet fanns mäns argument
Både det avvägningen mellanEU-medlemskap. bland kvinnor ochsvenskt mänemot ett var

sysselsättningEkonomi och nämndesekonomi och demokrati den avgörande.varsom
kvinnor. Bland nej-väljare röstade till i högre utsträckningbland EU män än avsom av

Demokrati och infly-det könsskillnaden liten.röstare mönstret ävenmotsatta, om varvar
röstning. Social välfärdlika ofta kvinnortande nämndes i män, oavsettstort sett av som av
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för röstning. Andel visstunder kontrollKvinnors och nämntTabell 4 mäns argument som
argument.

5Nej-röstareSamtliga Ja-röstareArgument
KvinnorKvinnor Män MänKvinnor Män
24 2033 32 4327Ekonomi,allmänt
1018 22 713 16Sysselsättning

00 0 1O 0skattefrågor
01 10 0 1Näringsliv
50 0 1frågor 21Regionala

3 42 2 l2ordbruk/skogsbrukJ
0 0 l0 00Fiske

00 00 0kommu- OTransporter o
nikation

3 5 53 1trygghet/välfärd 3Social
0 1 10 Ohälsovård 0ochSjuk-
10 15 1010 15energifrågor 14ochMiljö-
0 21 91Konsumentfrågor 1 41

0 03 l1Utbildning 1
4 3 23 4Mellanfolkligtutbyte

103 226 3Bra/dåligt 12gränseröppna
0 9 115 0Jämställdhet

30 3132 2930 28inflytandeDemokratioch
3 20 0l1Allemansrätten

30 301 lOffentlighetsprincipen
31 15 1222 28säkerhets-21ochUtrikes-

politik
15 130 08 5självständighetNationell

2 2 43 115Politiskunion
20178 0 18EU-organisation

0 000 00Alternativtill EU
60 714 2relationerövrigavärl-EU:s

den
2 338 251518Sverigeblir isolerat

Övriga 1613 11 141313sakskäl
20 11ideologiskaskäl 1
34 12Förtroende/misstroende/påv2 4

erka
0 00 00Påverkan 0

2 11 11310 8Osäkerhet/bortförklaringar
Övrigt 2 2 112 2

2,152,01 2,482,04 2,062,25Genomsnittantalskäl
340510 408826 889 366Antalpersoner

väljarnaredovisasandelenfråga för röstning.I tabellenskälResultatenbaserasKommentar: öppen avomen
procenttaleni tabellenområde. kodadesinnebärdettaEftersom till femvisst att sum-ett svaruppsomuppgav

till 100.änmerar mer
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Miljöfrågorutsträckning, sig kvinnor däremotmycket litennämndes i än män.vare av av
Konsumentfrågorröstning. de vikti-kvinnornämndes oftare än män, ettoavsett var avav

mindre betydelse för de nej-nej-röstande kvinnor, medan deförargumentengaste var av
i ingen nämnderöstade till detväljare EUröstande Avmännen. stort settvar somsom

Även bland de nej-röstande kvinnorna,område. jämställdhet fanns meddetta argumentsom
några andra.nämndes knappastoch av

valundersökningarfrågor för röstning brukar ställas i deskälLiknande som genom-om
könsskil-mätningar brukar uppvisa tydligttill riksdagsvalen.förs i anslutning Dessa ett

kvinnorekonomi och skattepolitik, medanoftare kvinnorjande där än nämnermönster män
sjukvårdsåsom familjepolitik, och äldreom-välfårdspolitik socialpolitik,oftarcâlnämner

frågor i väljarnassociala helt saknadesdärförDet nästanvärtär attatt notera argu-sorg.
EU-frågan.imentering

frågorsannolikt förklaras med väljarnas dennaviss del kan dettaTill typatt svar aven
föregått socialavalet, och deåterspeglar kampanj och den debattdel dentill attstor som

vilkafolkomröstningskampanjen. analysi Ifrågorna begränsat utrymmeett av ar-engavs
båda tydligföreträdare framkommerframfördes i media de sidornasgument enavsom

konsumentfrågor, social välfärd,demokrati, medanområdena ekonomi ochdominans av
Motsvarande resultatmiljöfrågor endast begränsatjämställdhet och ett utrymme.gavs

också utrikes- och säkerhets-kampanjmaterialet,vid analysframkommer även omen av
kampanjmaterialet.position iframskjutenpolitik EU-organisation hadesamt en
sågEU-frågan framtid.hur väljarna EU:ssubstantiell aspektEn äravannan

frågorvissa fort-ställdes redan EU:sfolkomröstningsundersökningen nämntI omsom
förhållande i dennai till denna. I tabell loch Sveriges rollintegration, rapportsatta re-om

kvinnornainställning, och det konstaterades 22dovisades kvinnors och mäns att procent av
framförhandladeenlighet med detSveriges medlemskap i40 stöddeoch männenprocent av

medi folkomröstningen hängerredovisas hur röstningavtalet. tabell 5I samman synen
frågan.utifrån specificeradeSveriges medlemskap i EU den mer

2 Wängnerud1995:63-69.Oskarsonoch
n Wadbring1996.Fogelbergoch
23Håkansson1996.
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relation till nej-röstare.Tabell 5 Sveriges EU bland ja- och Procent.

Kvinnor Män
Röstade Röstade Röstade Röstade
Ja Nej NejJa

iSverige bör inte med EU och detvara
gällande EES-avtalet bör O O11 10sägasnu upp

Sverige inte med i börbör EUvara men
bibehålla EES-avtal med EU 1 83 811ett

avståSverige bör med i EUvara men
från sådana saker försvars-tsom ex
samarbete och valuta 39 5 28 7gemensam

Sverige i i enlighetbör med EUvara
framförhandlade avtalet mellanmed det

Sverige medlemsländer 46och EU:s 1 50 2

iSverige bör med EU och siktvara
verka för förenande EU:s med-ett av
lemsländer till Europas förenta 14 O 21 Oett stater

100 100 100 100Summa procent
Antal 3 5 341 495 318lpersoner

åsikt fråganendast i Sverigesframtidaförhål-Kommentar:Tabellenbaseras desvarspersonersomuppgav om
åsikttill Andelen samtligaintervjuade blandkvinnor23 samtliga,18lande EU. procentav som uppgav var av

ja-röstareoch22 nej-röstare.Bland andelenll samtliga,6mänprocent procent procent procentav av var av av
ja-röstareoch12 nej-röstare.procentav

stådet hela svarade de röstade nej till Sveriges EU-medlemskap Sverige börI stora attsom
bibehållautanför EES-avtalet. Endast nej-röstande kvinnorEU 11 och 10procentmen av

ocksåmenade Sverige skulle lämna nej-röstarnaEES. Blandmännenprocent attav var
alltså frågan förhållandekonsistensen mellan röstning och Sveriges till EU hög.om

påståendetintressanta i tabellen emellertid del ja-röstama instämde iDet är att storen av
avstå från sådanaSverige bör med i EU saker försvarsamarbete ochatt tvara men som ex

alltsåvaluta, undantag inte ingick i det medlemsavtal vilket folkom-gemensam som om
röstningen formellt handlade. ja-röstande kvinnor det hela instämdeAv 39 procentvar som

påståendei detta och bland 28 inkonsistens kan hängaDennamännen procent. antas sam-
med röstningsbeslut övertygelse. Sverige bör med i iAtt EUstörreett utanman vara en-

lighet med det framförhandlade avtalet stöddes ungefär hälften dem röstade ja,av av som
46 kvinnorna och Sverige dessutom50 Att skall förmännen.procent procentav av agera
fortsatt integration stöddes kvinnorna14 21 männen.procent mot procentav av av
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dikotomiseradinställning till EU kommerkönsskillnader iföljande analysernadeI enav
dikotomisering innebäranvändas. DennaSveriges relation till EUfråganvariant attomav
avtalet eller dess-i enlighet medSveriges medlemskapsig positiva tillställtde somatt som

förtsintegration hararbeta för fortsattSverige aktivt skalltillpositivaär att sam-utom en
förordar inget eller begränsatpositiva till medlemskapet. Dekalladetill somgruppenman

IntervjuadeEU-medlemskap.negativa till Sverigesförts tillmedlemskap har per-gruppen
innebär 28analysen.åsikt i den följande Dettanågon uteslutsinte attuppgettsoner som

Sverigeskategorin positiva tillförts tillhar42kvinnorna och männenprocentprocent avav
medlemskap.

till det faktiskaalltså vid inställningdrasinnebärdikotomisering gränsenDenna att
folkomröstningen, eftersom 39iindelning röstningmedlemskapet. Det änär snävareen

iinstämdeja-röstandedekvinnorna och 28 männenja-röstandede procentprocent avav
avstå från sådana försvar-sakerimed EUpåståendet Sverige bör tatt som exmenvara

alltså Sveriges medlemskapinteja-röstare stöddevaluta. Dessasamarbete och gemensam
hand-folkomröstningen egentligenavtalet detframförhandlademed deti enlighet som-

lade om.

integration medelvärden.fortsattaInställning till EU:s6Tabell

MänKvinnor

NegativaNegativa PositivaPositiva
till EU-till till EU-till EU-EU-
medlem-medlem-medlem-medlem-
skapetskapet skapetskapet

EU-fråganiInställning
3,997,987,83 3,35positivnegativ, 10mycket0mycket

tillutvecklasInställning till EUatt
5,64 3,135,37 2,57förbundsstat

positivnegativ, 10mycket0mycket

sannolikhet EUBedömning attav
5,235,115,220mycket 5,11till förbundsstat.utvecklas

mycketsannolikhet, 10liten stor
sannolikhet

486451 352181Antal personer

24 intervjunförefolkom-förhållande ställdesdelsitill EUfrågan till SverigesinställningDenaktuella om
frånfråganvalt användafolkomröstningen.Jagharefteruppföljandeenkätenochdelsi den attröstningen,

förvalsundersökningen.
25 0.57fördikotomiiamej ochdennafolkomröstningen ärmellanröstningiKorrelationenPearsons r

0.61blandkvinnor och män.
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också frågorundersökningen inställningställdes till EU och den fortsatta inte-I tre om
frågor innebar pågrationen. Dessa ombads placera sin inställningatt svarspersonen egen en

frånskala 0 till 10. tabell 6 redovisas medelvärdet för kvinnors och placeringar påI mäns
frågor negativadessa bland dem förts till respektive positiva till Sveriges medlemskap.som

Sveriges någotKvinnorna stödde EU-medlemskap mindre positiva till EU änsom var
Skillnaden dock endast 0,15 skalsteg. kvinnorDäremot de inte stöddemännen. var var som

Sveriges medlemskap betydligt negativa skillnaden 0,64här skalsteg.än männen,mer var
inställning till fördjupad politisk integrationdet gäller EU skillnaderna mellanNär en av var

något främst dem intekvinnor och bland stödde Sveriges medlemskap.män större, som
fanns inga könsskillnader i bedömningarna sannolikthur det kommerDäremot EUär attav

till förbundsstat, och skillnadernautvecklas slags mellan EU-positiva och EU-ävenatt en
negativa försumbar. Kvinnorna positiva till Sveriges såledesmedlemskapvar som var var
något "ljummare" i sin inställning till detsamma vad de positiva Detän männen mot-var.

gällde bland dem inte stödde medlemskapet bland dessa väljare det män-satta som var-Återstodennågotuppvisade "ljummare" inställning. denna skall äg-rapportennen som av
förklara varförförsöka kvinnor i mindre utsträckning stödde Sverigesän mänattnas

imedlemskap EU.

på olikaLika plats
EU-medlemskapet tidigare fastare förankrat i vad kan kallas "centrum"-är nämntsom som

storstadsområdena,i det svenska samhället i iresursstarka ängruppema grupper-
såsom"perifera" arbetare och glesbygdsbor. Centrum-periferidimensionen rele-ärgrupper

förståför inställning till Sveriges medlemskap, sig tolkar ochvant att centrumvare man
periferi i geografiska eller sociala Generellt brukar kvinnor hänföras till "periferi"termer.

socialatalar den centrum/periferi-dimensionen. inte helt självklarDettanär ärman om en
klassificering, då kvinnor i mångadagens Sverige i avseenden lika resursstarkaär som

fråga då relevantDen centrum-periferimodellen har betydelsemän. är ärsom om samma
Är såför kvinnors EU-inställning för det kvinnor skeptiska tillmän. EUärattsom mer

beroende de överrepresenterade i de "periferP-gruppema såOmär äratt resurssvaga
fallet bör kvinnor och i sociala position inte skilja sig vad gäller inställningmän samma
till såSveriges EU-medlemskap. tabell redovisas fallet.I 7 ärom

måstedetI hela konstateras centrum-periferimodellen inte kan förklara skill-stora att
naden mellan kvinnorandelen och andelen ställer sig positiva till medlemskapet.män som

kvarstårKönsskillnaden i de allra flesta Några förhållanden kan dock värdagrupper. vara
något vid.att stanna upp

inställningnågotVilken yrkesgrupp tillhör betydelse för kvinnors förstörre änman var av
framgår skillnaden mellan minstDetta och positiva yrkesgrupp bland kvin-mäns. mestav

respektive bland 37 procentenheter bland kvinnor Bådeoch 29 bland män. blandmännor
kvinnor och det industriarbetarna ställde sig minst positiva till medlemskapet,män var som

kvinnliga industriarbetare mindre positiva manliga. Bland tjänstemänän änmen var
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positiva tillandel hösten 1994för EU-medlemskapet. AvserTabell 7 Stöd varsom
fortsatt integration i olika socialamedlemskap med arbete förenligt avtal ellermedlemskap

Procent.grupper.

Kvinnor Män Köns-
skillnad

42 -1428Samtliga

-1618 34år18-25
36 -1026år26-45

-1633 49år46-65
-1436 50år66-80

-1222 34obligatorisk utbild-endast
ning

mellannivå 26 40 -14utbildning
-17utbildning 34 51eftergymnasial

-203111industriarbetare
i -132714övrig arbetare

-3028 58tjänstemanlägre
64337mellantjänsteman -

60 -1248tjänstemanhögre
56 -10småföretagare 46

033 33jordbrukare
45 -2520studerande

93324jordbruk -
-1726 43produktion

327 40 -1reproduktion
28 028cirkulation

-2664förvaltning 38

42 834statligt anställd -
1033anställd 23kommunalt -

-1033 43privat anställd

46 -1234Stockholm
Östra 39 9Mellansverige 30 -
Småland 24 41 -17med öarna

546 51Sydsverige -
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Kvinnor Män Köns-
skillnad

Västsverige 25 45 -20
MellansverigeNorra 18 31 -13

Mellersta Norrland 5 33 -28
Övre Norrland 26 32 6-

landsbygd 16 33 -17
mindre 32tätort 44 -12
stad 31 43 2-l
storstad 30 49 -19

antal 200 382personer

nivålägre majoritet positiva till medlemskapetmännen 58 procent,var en av men en-
Ävendast 28 kvinnorna. i den EU-positiva yrkesgruppen de högre tjän-procent mestav --

kvarstod skillnaden mellan kvinnors och inställning.stemännen Inte i dennamäns ens-
EU-positiva det majoritet kvinnorna positiva.mest grupp var en av som var

Vilken anställningssektor anställd inom tydlighar och likvärdig betydelseär förman en
bådeEU-inställning bland kvinnor och Statligt och privat anställda ungefär likamän. var

positiva, medan de kommunalt anställda betydligt negativa till medlemskapet.var mer
Emellertid andelen positiva kvinnor i samtliga anställningssektorer ungefär 10var procen-män.26tenheter färre andelen någotAnställningssektor kan förklaraän skillnaden mellanav
kvinnors och inställning till eftersomEU könsskillnaden minskarmäns allt vinärtrots ser
till sektor i till befolkningen i sin helhet. Men kvinnor iän högretaget att ut-en snarare
sträckning kommunalt anställda inte hela förklaringen.än män är ger

Centrum-periferimodellen har tydlig betydelse för inställningen till Sveriges medlem-en
skap i i sig,EU och ungefär betydelse såvälför förklara kvinnors och in-mänsattsamma
ställning. Modellen kan intedäremot förklara varför kvinnor skeptiska till EU-är mer
medlemskapet påverkasKönsskillnaden endast marginellt vid kontrollän män. för social
position. Anställningssektor den faktor ofta framförs förklaring räcker intesom som- -

förståför varför skillnad idenna inställning finns mellan Bådekönen. bland kommunalt,att
statligt och privat anställda stödde kvinnorna i lägre grad det svenska medlem-än männen
skapet.

Den svenska välfärdsstatsmodellen innebär kvinnor ståroch i delvis olika rela-mänatt
tion till välfärdsstaten, såsom beskrevs tidigare. Detta varierar naturligtvis till viss del med
olika livsfaser. Som exempelvis arbetslösa eller gamla har dock kvinnor och i detmän stora
hela beroende välfärdsstaten, i andra roller beroendet i högre gradärsamma av men

26Dennaslutsatsförändrasinte analysen för arbetareochtjänstemän.Störstkönsskillnadgörsseparatom
finnsblandprivatanställdatjänstemän17 procentenheter,ochminstblandstatligtanställdaarbetarerespek-
tive kommunaltanställdatjänstemän8 procentenheter.
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andel hösten positiva tillTabell 8 Stöd för EU-medlemskapet. Avser 1994 med-som var
medlemskap för fortsatt integration i olika aspekterlemskap enligt avtal eller med arbete av

familjesituation.föräldraskap och

Kvinnor Män Köns-
skillnad

42 -14Samtliga 28

år -1618 3418-25
år 26 36 -1026-45
år 49 -1646-65 33
år 36 50 -1466-80

hemmavarande barn 30 43 -13Inga
-1427 411-2 barn

16 30 -14eller fler bam3

-12heltid 31 43
26 34 -8deltid

31 45 -14gift/ sammanboende
ensamstående 25 34 -9

arbetarfamil j 15 30 -15
tjänstemannafamilj 34 48 -14

64högretjänstemanna 53 -1 l
/akademikerfam.

27 36jordbrukarfamilj -9
företagarfamil j 56 -1 244

200 382antal personer

i allt högrekönsrelaterat. Framförallt gäller detta i föräldrarollen. svenskaTrots män ut-att
fortfarandesträckning i dag del i rollen förälder visar all tillgänglig statistik detatttar som

redovisas kvinnors och in-kvinnorna bär det tabell 8Iär mänstyngsta ansvaret.som
ställning till Sveriges EU-medlemskap utifrån olika aspekter föräldraskap och famil-av
jesituation.

Ålder,privata situationen inte för kvinnor för antal barnDen har betydelsestörre än män.
civilstånd EU-inställning, med detta samband ungefär likaoch har visst samband med ärett

kvinnor positiva äldre, med barnstarkt bland bland Unga mindremän. är än personersom
många mindre positivamindre positiva barn, och med barnär än ärutan personerpersoner
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två Ensamståendemed endast eller barn. vidare mindre positiva tillän ärettpersoner
Sveriges EU-medlemskap gifta/sammanboende, vilket sannolikt till viss del hängerän en

åldernsmed betydelse.samman
det gäller hel- eller deltidsarbete deltidsarbetande, mindreNär kön, positivaär änoavsett

svårheltidsarbetande. Emellertid arbetstidens betydelse jämföra mellan kvinnor ochär att
eftersom de ofta har olika skäl för sitt deltidsarbete. När det avslutningsvis gällermän,

frågan intervjupersonens uppfattning sin familjetyp, detsamma här.är mönstretomom
Familjetyp klart samband med EU-inställning, ihar betydelsen den-ärett ston settmen

för kvinnor för män.samma som
Könsskillnaden i inställning till Sveriges EU-medlemskap intetycks kunna förklaras med
kvinnor befinner sig i andra objektiva situationer sig iVare tabell 6 eller tabell 7än män.att

någonhar könsskillnaden reducerats kontrollvariabel. Kvinnornas EU-nämnvärt av
skepticism kan inte förklaras enbart med de exempelvis offentliganställda, arbetareäratt

för Social situationeller de har bam. har tydligt samband med inställning tillatt ettansvar
såSveriges EU-medlemskap exempelvis centrum-periferimodellen förutskickar, medsom

bland kvinnordetta samband detsamma bland I samtliga under-är män.som grupper som
kvinnorna i betydligt positiva till alltsåsökts här lägre grad medlemskapet. Det tycksär

så någotdet finns samband mellan kön och EU-inställning har medatt ett annatsomvara
kvinnor och befinner sig i olika sociala positioner.göra mänänatt att

Konsekvenserna
beståndsdelväsentlig i varför positiv eller negativ till naturligtvis hurEn EUär ären person

hållerhon uppfattar Uppfattas EU hot det kärt, eller räddningEU. ett motsom man som en
perceptioner ligger naturligtvis mycket själva inställningen det inteDessa EU nära ärav -

fastslå påverkaralltid möjligt EU-inställning perceptionen eller perceptionen in-att om
fastslåställningen. Emellertid det väsentligt i vad kvinnor och uppfattarär män mänatt

åt.konsekvenserna svenskt EU-medlemskap lika, eller de skiljer sig redovi-Dettaettav om27i tabellsas
hela kvinnor vilkaI det och konsekvenser EU-medlemskapetär män överensstora om

fåkommer för Sverige. Miljön, den sociala tryggheten, jämställdheten mellan könen ochatt
nationella självständigheten utifrånden kommer försämras väljarnas bedömningar.att

Däremot bedöms ekonomin, sysselsättningen, den militära säkerheten och möjligheten att
påverka politikområdenförbättras. uppdelningEU Denna väl medstämmer överensatt av

intresseområdende generella könsskillnader i prioriteringaar och tidigare forskningsom
utifrånfunnit avsnittet "Kvinnor väljare". Och tidigarese denna kunskap kansom man ur

27Frågansformulering "Vad du svensktmedlemskapi kommer innebäraför utveckling-EUtror attett attvar:
områdeni Sverige följande svarsalternativen förbättring,vissförbättring, förbättringstor varkenen var

eller försämring,vissförsämring, försämring l tabell8 svarsalternativen och"viss" förbättringstorärstor
sammanslagnatill förbättring" motsvarandeföroch försämring.
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bedömning konsekvenser svenskt EU-medlemskap.Kvinnors ochTabell 9 mäns ettav av
balansmått.ochProcent

varken
förbättras

förbättras eller försämras balans- antalkön
måttförsämras personer

kvinnor 48 -28 808Miljön 20 32
3628 35 -7 938män

kvinnor 46 26 28 +18 783Ekonomin
+49 92863 23 14män

8 797sysselsättningen kvinnor 39 30 31 +
33 22 +23 93245män

26 -14 754kvinnor 30 44Jordbruket
91836 29 35 +1män

56 -50 785Sociala kvinnor 6 38
46 -39 924tryggheten 7 47män

-28 801Jämställdheten kvinnor 12 48 40
53 34 -21 92513män

746kvinnor 36 25 +14Militära 39
91756 29 15 +41säkerheten män

6 -65 779Nationella själv- kvinnor 23 71
-65 923ständigheten 25 705män

24 +25 781Möjligheten kvinnor 49 27att
påverka +47 92764 19 17EU män

Balansmått förbättringminusandelen försämring.Kommentar: andelen svaratsvarat somavser som

områden komma förbättras i och med EU-tabell slutsatsen de9 dra etttros attatt som
områden prioriterasprioriteras brukarmedlemskap, de brukar högre Demän.är av somsom

områden både kvinnori de ochhögre kvinnor mänän män är stort sett trorsomav av
kommer försämras vid medlemskap.att ett

alltså områden förbättras eller för-vilka kommerKvinnor och män är överens attsomom
områdena olika jämt blandframgår för de olikaDock tabell 9 balansen vägersämras. attur

påverkamilitär säkerhet ochkvinnor gäller ekonomi, sysselsättning,och När detmän. att
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områdena,alltså "manliga" det eniga i sinde bedömningEU, är männen är mestsom -
balansmåttet högst bland När det gäller samtliga övriga "de kvinnligamännen.är om--

balansmâtten.rådena kvinnorna uppvisar På områdendet istället de högsta deär som-
kvinnor, kvinnornai allmänhet prioriteras högre eniga vilka konsekven-ärav mer omsom

bli.kommer attserna
mån konsekvensbedömningar hänger med inställningen tillvad dessa SverigesI samman

framgår tabell 10, redovisar korrelationskoefficientema mellanEU-medlemskap av som
konsekvensbedömning och EU-inställning. Korrelationskoefñcienten kan variera mellan -1

perfekt positivtnegativt samband och samband.perfekt +1

inställning till Sveriges i och bedömningSamband mellan medlemskap EUTabell 10 av
EU-medlemskapkonsekvenser Pearsons r.av

Kvinnorinnebär förbättring/försämring MänEU-medlemskap av:
-0,38 -0,35Miljön
-0,43 -0,44Ekonomin
-0,45 -0,40Sysselsättning
-0,27 -0,27Jordbruket

-0,39-0,45sociala trygghetenDen
-0,40 -0,30Jämställdhet mellan kvinnor och män
-0,35 -0,35militära säkerhetenDen

självständigheten -0,47 -0,43nationellaDen
påverka -0,36Möjligheterna EU -0,42att

451 838Antal personer
och positiva IntervjupersonerNegativatill medlemskapet kodat lKommentar: är uppgettsom som som

Antaletåsikt ingår i analysenStorförbättring kodat l och försämring kodatmedlemskapet inte är ärstorom
något områdenaför konsekvensbedömning.varierar mellandeolikapersoner

bedömde konsekvensernaKorrelationskoefficientema överlag starka. Hurär ettman av
Överlagför inställning till tenderarmedlemskap i Sverige hade betydelse EU.stor sam-

återspeglar kvin-något bland bland kvinnorna, vilketbanden männen än attsvagarevara
områdenågot visst skulle kommamindre ofta utvecklingen for varkenatt ettnorna angav

EU-inställning kvinnornaförsämras eller förbättras. Starkast samband med bland finnsatt
påverkas,självständigheten kommer medanmed bedömningen hur den nationella attav

sambandet finns med bedömningen ekonomin. Konsekven-bland det starkastemännen av
områdeekonomin för övrigt det enda uppvisar starkare samband medfor är ettsomsema

för den militäraEU-inställning för for kvinnor. Konsekvenser jordbruket och säker-män än
inställning, koefñcien-har betydelse för kvinnors och därutöverheten mäns ärmensamma

för kvinnor skillnad finns vad gäller den sociala tryggheten,starkare Störstän män.tema
påverkajämställdheten och möjligheten EU.att
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Tidigare konstaterades kvinnor i klart högre grad uppfattade EUän män hotatt ettsom
den sociala tryggheten jämställdheten.och Kvinnor inte heller alls lika övertygademot var

den svenska ekonomin skulle komma förbättrasmän i och med EU-att attsom om
medlemskapet. ligger sannolikt förklaringenHär till kvinnor mindre positiva tillär EUatt

brukarKvinnor generellt läggaän vikt vid sociala välfärdsfrågormän. större ochän män,
konsekvenserna för den sociala välfärden uppfattas negativa. brukarMän generelltsom
lägga vikt kvinnor vid ekonomin, och konsekvensernastörre än för Sveriges ekonomi ettav
EU-medlemskap uppfattas mycket positiva.som

Slutsatser

Syftet med denna varithar försöka finna förklaringar till kvinnor ärrapport att att mer
negativa till Sveriges medlemskap i EU. Analysen baserad den väljarunder-än män är
sökning valforskningsprogrammet vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs uni-som
versitet genomförde i anslutning till folkomröstningen EU i november 1994. Resultatom
från denna undersökning ställs i relation dels till tidigare forskning könsskillnader iom

åsikterpolitiska och prioriteringar, och dels till teorier kvinnors speciella relation tillom
den skandinaviska välfärdsstaten.

Inställning till mångaEU har i sammanhang förklarats utifrån såden kallade "centrum-
periferi-modellen, innebär har stöd främst iEU resursstarka Dennaattsom grupper.
modell förklarar kvinnors och inställning till EU mycket väl, kan inte förklaramäns men
könsskillnadema. kvarstår i samtligaDen samtliga sociala socialOavsettnästan grupper.
position kvinnor mindre positiva kvinnorAtt överrepresenterade i vissaär än män. är

såsom"periferigrupper" offentliganställda och underrepresenterade bland exempelvis högre
tjänstemän har naturligtvis betydelse för inställningen i befolkningen i inte till-ärstort, men

förstå hållningräckligt för kvinnornas negativa bådetill iEU "centrumgrupper" ochatt mer
"periferigrupper".

Analysen fördes därför vidare till analysera hur kvinnor och uppfattar konsekven-mänatt
områden.EU-medlemskap för rad bådeI denna analys framkom ochmänett attserna av en

kvinnor uppfattade konsekvenserna för områden. områdennegativa rad deAvsom en som
uppfattades återfanns områdengenerellt hotade de generellt brukar prioriterassom som

betydligt kvinnorhögre nämligen miljön, den sociala tryggheten och jäm-än män,av av
ställdheten. också områden gradDetta i hög nämndes skäl för röstning i folk-var som som

Ånej-röstandeomröstningen kvinnor. sidan fannsandra överlag positiva bedömningarav
ekonomiskade konsekvenserna EU-medlemskap, dessa bedömdes betydligtettav av men

positivt kvinnor. Ekonomi vidare tydligt könsskiljande område vadmän än är ettmer av av
dågäller prioriteringar, oftare kvinnor brukar det.män än nämna

Den slutsats detta i kvinnors negativa hållning till EU sannoliktärut attsom mynnar mer
kan förklaras kvinnormed uppfattar just områdenEU hot de brukaratt ett motsom som
uppfattas viktiga för kvinnor, nämligen den sociala välfärden, miljön och jämställd-som
heten. Att EU-medlemskapet förväntas ha positiv effekt för Sveriges ekonomi tillmätsen
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tillmätskönsskillnad i vadförklaring till dennakvinnor Enviktmindre än män. somavav
svenska välfardsstaten.relation till denolikatroligen kvinnors ochbetydelse mänsärstörst

framkom socialafolkomröstningenröstning iväljarnasanalyser attI argument avav
ekonomiskafrämstutsträckning, och detlitennämndes i mycketfrågor olika slag att varav

påfokuseringMotsvarandenämndes.skäl mönsterdemokratirelateradeoch av ensom
ibevakning och kampan-mediernasframkommit i analyserdemokrati harekonomi och av

utanförfrågorna formellt liggersocialamed deförklaraskanjmaterialet. Detta mönster att
Sverigeformelltmedlemmar det avgörkompetensområde är ensamtävenEU:s somsom-

medvälfardspolitikennaturligtvisSamtidigt hängervälfárdspolitiken.exempelvis samman
samarbe-deltagande i detförkonvergenskrav monetärataletekonomiska läget, ochdet om

välfárdspolitiken.också socialadenberörthartet
politik karak-i svensk hari allmänhetvaduttryckasdettakanSammantaget att somsom

EU,i diskussionernasaknadespolitikområden helt"kvinnliga nästan mentären omav
skulleEU-medlemskapetkvinnorna,i synnerhetväljarna, ochuppfattadedetta atttrots

intemed andra ordområden. tycksDetför dessafå negativa konsekvenserkomma somatt
intevälfärdspolitik kommerSverigeskvinnorna helt attsvenskade övertygats attomom

viktig förklar-sannolikhetallmedEU-medlemskap. Detta ärmed ärförsämras i och ett en
EU-medlemskap.Sverigespositiva tillmindrekvinnorSverigesing till äratt
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