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Sammanfattning

uppdrag harVårt varit lagen 1993:134översyngöraatt moten av
dislcriminering.etnisk Uppdraget har bakgrundnärmare avsett att, mot

den kritik framförts lagen, analysera vilka orsaker kanmotav som som
fallligga bakom påstådd diskriminering på arbetsmarknaden inteatt av

förts till Arbetsdomstolen förväntad omfattning. har också gällti Det att
kunskaper andra lagstiftninginhämta och redovisa några ländersom

åtgärder etnisk diskriminering och deras effektivitet.och i övrigt Vimot
införa föreskrifterhar haft möjligheterna, i lagenöverväga attatt om

årliga planeraktiva åtgärder och krav på motsvarande jämställdhetspla-
enligt jämställdhetslagen. har kunnat föreslå sådana lagänd-Vi ävenner

eller åtgärder funnit motiverade för ef-ringar i övrigt, vi attsom mer
fektivt förebygga motverka etnisk diskrimineringoch på arbetsmarkna-
den. Slutligen har haft hur förbudsreglerna lagen skallvi iövervägaatt
förhålla till jämställdhetslagen eventuell lag dis-sig dem i isamt mot

funktionshindradekriminering i arbetslivet och på grund sexuellavav
läggning.

ytterligare utgångspunkter för arbetet. så-Avsnitt 1 några Enanger
dan rättighetsperspektivet och till skydd diskrimineringrättenär mot

mänsklig rättighet. utgångspunktgrundläggande En är attsom en annan
diskriminering utmärker särskilt. vardagsföreteel-inte rasister Det är en

Anledningen till arbetsgivaren kommer fokusi Sverige. i inteärattse
arbetsgivare diskriminerar andra. utredning begränsadVårän äratt mer

till arbetslivet. Arbetsgivare har avgörande inflytande på förhållan-ett
dena för arbetssökande och arbetstagare.

lämnas översikt internationella konventioner.I 2avsnitt överen
redovisar gällande inklusiveI Avsnitt 3 vi EG-rätten. Där ingårrätt,

bl.a. artikel EG-fördraget förbud all diskriminering grund6 i påmotom
nationalitet på de områden omfattas EG-fördraget. Artikelsomav av

särskild skydd48, diskriminering för arbetstagare, in-ett motsom ger
Även rådets förordning 1612/68 arbetskraftensgår också. EEG nr om

fria rörlighet gemenskapen Grundläggande draginom i EG-tas upp.
domstolens mål diskrimineringpraxis i på grund nationalitet ochom av

drar slutsatsenkön redovisas. Vi EG-rätten, gällande iär rättatt som
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dis-indirekt diskrimineringsåväl direktförbjuderSverige, oavsettsom
kriminerande syfte.

omfattar endastetnisk diskrimineringlagenredovisarVi att mot av-
kallad direkt diskriminering. För-förarbetenadiskriminering, isiktlig

finns diskrimine-detgäller dag baraidiskrimineringbudet ettmot om
fak-avgörandedenmåsteetniska tillhörighetenrande syfte. Den vara

förbjuden.skall Denbehandlingarbetsgivarensför atttorn somvara
domstolensannolikt idessutomdiskriminerad måste attsig göraanser

bådeskyddarsyfte.diskriminerande Lagenhaftarbetsgivaren ett ar-
skallför förbudetförutsättningredan anställda. Enochbetssökande att

jämförelse-finns s.k.detrekryteringsfallikunna tillämpas är attett en
anställningsbeslut.vidförbigångenha blivitNågon måste ettperson.

bl.a.Anledningenaktiva åtgärder.bestämmelser ärsaknarLagen om
ellerarbetstagaresdokumenteringmissbrukrisk förfarhågor avavom

tillhörighet.etniskaarbetssökandes
tillsyn ochDOetnisk diskriminering utövarOmbudsmannen mot

föra talanförutsättningarfår under vissaopinionsbildande roll. DOen
arbetstagaror-subsidiär tillTalerättenenskild arbetstagare.för är enen

ganisations.
ochjämställdhetslageninnehållet idetta avsnittiredovisarVi även

trakasserier.formerolikaregler mot av
Tyngdpunkten iområdet.förslag påtidigarebehandlasI 4avsnitt

förutredningensedantillkommitsådantpåliggerredovisningen som
betänkandefram sittEDU ladediskrimineringetniskåtgärder mot

1992:96 år 1992.SOU
åtgär-andralagstiftning ochförredogörelseinnehåller5Avsnitt en

län-andradiskrimineringmed etnisk i vissatillför kommader rättaatt
KanadaNederländerna,Storbritannien,påTyngdpunkten läggsder.

la-effektivauppfattning deenligt vårländerna har mestoch DeUSA.
skyddbåde påinriktatdärArbetet motåtgärdema. attoch är gegarna

mångfald.etniskfrämjafall ochenskildaidiskrimineringetnisk att
denoch hurgällande lagendenerfarenheterredovisas6I avsnitt av

redo-Arbetsdomstolenbehandlatsenda falltillämpats. Dethar avsom
anmältsdiskrimineringetniskärendendeigenomVi gårvisas. somom

december 1996. Dettill den 31juli 1994perioden denundertill D0
diskrimineringenpåkravnuvarande lagensdenbl.a.framgår attatt

förbetingelsenödvändigdessutomavsiktligskall ha varit samt ar-en
lagenskyddfåmöjlighetenmedförhandlande,betsgivarens attatt av

framståtordebeteendenframgårVidarebegränsad.blir att somsom
omfattasnågot åt, intekunnaangelägnaochklandervärda göratt av

Innehållet ietniska trakasserier.allt på ären-framförtänkerlagen. Vi
dis-åtkunna kommaangelägettydligt detocksådena visar är attatt

platsannonsering.kriminerande
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innehållerAvsnitt 7 överväganden förslagoch beträffande lagen ny
etnisk diskriminering i arbetslivet och några andra förslag till åt-mot

gärder för motverka etnisk diskriminering. lagen föreslåsDenatt nya
träda i kraft den l januari 1999. Förslagen går på följande.ut

Jämställdhetslagen kan inte tjäna förebild för bestämmelsersom om
diskriminering, bevisbörda och påföljder. beror bl.a. påDet EG-att

delvis längregår både den nuvarande lagen dis-rätten etniskän mot
kriminering och jämställdhetslagen.

I vissa avseenden har dock jämställdhetslagen fått förebild..bli vår
Lagförslaget bygger likheti med jämställdhetslagen på uppdelningen
mellan regler aktiva åtgärder för mångfaldetnisk och reglerom om
förbud etnisk diskriminering enskilda fall. båda delarna skalli Demot

helhet. Reglerna främjaägnadeär sammantagna att ut-ses som en en
veckling riktningi etnisk mångfald arbetslivet.imot

Lagens tredje del innehåller regler sanktioner och tillsyn.om
föreslår, efter förebildenVi jämställdhetslagen,i skyldighet fören

arbetsgivare bedriva målinriktat arbete för främja etniskatt ett att
mångfald arbetslivet.i

förArbetsgivare skall verka lediga anställningar söksatt av personer
från etniska minoriteter, riktad platsannonsering. Dett.ex. ärgenom
också möjlighet, ingen skyldighet, använda positiv särbe-atten men

utbildninghandling vid bl.a. och anställning. Arbetsgivaren skall också
arbetsförhållandenavidta åtgärder för förskall lämpa sig allaatt ar-

tillhörighet.betstagare oberoende etnisk Arbetsgivaren vidareskallav
förebygga och förhindra etniska trakasserier på arbetsplatsen. Genom

ställa krav på arbetsgivarens personalpolitik detgår kommaatt att en
diskriminerande platsannons..

Förslaget ifråga förbud diskriminering långtgåendeär motom mer
motsvarande regler jämställdhetslagen. Därför förslagi går vårtän om

skyldigheter för arbetsgivare ifråga framåtsyftandedet arbetet inteom
fullt så långt reglerna jämställdhetslagen.i Vi föreslår ingent.ex.som
motsvarighet till jämställdhetslagens krav skrivna jämställdhetspla-på

ner.
Lagförslaget förbjuder två huvudfall etnisk diskriminering, kalla-av

de direkt respektive indirekt.
personkrets skyddasDen dag, dvs. arbetssö-iärsom samma som

kande och arbetstagare.
Skyddet för arbetstagare oförändrat medan skyddet för arbetssö-är

kande ökas Skyddet skall omfatta hela rekryteringsförfarandet ochut.
förbigåsinte, bara någon vid själva anställningsbeslutet. Vinärsom nu,

försvåravill bortsållning arbetssökande grundpå irrelevantt.ex.av av
språklig brytning vid muntliga kontakter eller lederett tan-som namn
ken till utländsk bakgrund.
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omfattar endastdiskrimineringetnisklagenredovisarVi att mot av-
diskriminering. För-kallad direkti förarbetenadiskriminering,siktlig

diskrimine-det finnsdag baragäller idiskriminering ettbudet mot om
fak-avgörandedenmåstetillhörighetenetniskasyfte.rande Den vara

förbjuden. Denskallbehandlingarbetsgivarensför somatttorn vara
domstolensannolikt idessutomdiskriminerad måste attgörasiganser

skyddar bådesyfte.diskriminerande Lagenhaftarbetsgivaren ett ar-
förbudet skallförförutsättninganställda. Enredanbetssökande och att

jämförelse-s.k.det finnsrekryteringsfalltillämpas i ärkunna attett en
anställningsbeslut.vidförbigångenha blivitmåsteNågon ettperson.

bl.a.Anledningenåtgärder.aktiva ärbestämmelsersaknarLagen om
ellerarbetstagaresdokumenteringmissbrukförriskfarhågor avavom

tillhörighet.etniskaarbetssökandes
tillsyn ochDOdiskrimineringetnisk utövarOmbudsmannen mot

föra talanförutsättningarunder vissafårroll. DOopinionsbildandeen
arbetstagaror-tillsubsidiärTalerättenarbetstagare.enskild ärför enen

ganisations.
jämställdhetslagen ochinnehållet iavsnittdettaredovisar iVi även

trakasserier.formerolikaregler mot av
Tyngdpunkten iområdet.förslag påtidigarebehandlasI 4avsnitt

förutredningensedantillkommitsådantpåliggerredovisningen som
betänkandelade fram sittEDUdiskrimineringetniskåtgärder mot

1992.1992:96 årSOU
åtgär-andraochlagstiftningredogörelse förinnehåller5Avsnitt en

andra län-diskrimineringmed etnisk i vissatillkommader för rättaatt
KanadaNederländerna,Storbritannien,påTyngdpunkten läggsder.

la-effektivauppfattning deenligt vårharländerna mestoch USA. De
skyddbåde påinriktatdär motArbetet attåtgärdema.och är gegarna

mångfald.etniskfrämjafall ochenskildadiskriminering ietnisk att
denoch hurlagengällandedenerfarenheterredovisas6I avsnitt av

redo-Arbetsdomstolenbehandlatsfallendatillämpats. Dethar avsom
anmältsetnisk diskrimineringärendendegår igenomVivisas. somom

december 1996. Dettill den 31juli 1994denperioden 1undertill D0
diskrimineringenpåkravnuvarande lagensdenbl.a. attframgår att

förbetingelsenödvändigdessutomavsiktligvaritskall ha samt ar-en
lagenfå skyddmöjlighetenmedförhandlande, attbetsgivarens att av

framståtordebeteendenframgårVidarebegränsad.blir att somsom
omfattasnågot åt, intekunnaangelägnaklandervärda och göratt av

Innehållet itrakasserier.etniska ären-framför allt påtänkerlagen. Vi
dis-åtkommakunnaangelägetdettydligtocksådena visar är attatt

platsannonsering.kriminerande
lagbeträffandeförslagöverväganden ochinnehållerAvsnitt en ny

till åt-förslagandraoch någraarbetslivetidiskrimineringetniskmot
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gärder för motverka etnisk diskriminering. lagen föreslåsDenatt nya
kraftträda i den januari 1999. Förslagen går på följande.l ut

Jämställdhetslagen kan tjäna förebild för bestämmelserinte som om
diskriminering, bevisbörda och påföljder. beror bl.a. påDet EG-att

delvis bådegår längre den nuvarande lagen etnisk dis-rätten än mot
ochkriminering jämställdhetslagen.

avseenden har dock jämställdhetslagenvissa fått bli vår förebild..I
Lagförslaget bygger likhet med jämställdhetslageni på uppdelningen

åtgärder för mångfaldmellan regler aktiva etnisk och reglerom om
förbud etnisk diskriminering enskilda fall. båda delarna skallDeimot

helhet. Reglerna ägnade främjaär sammantagna att ut-ses som en en
mångfaldveckling riktning etnisk i arbetslivet.i mot

tredje del innehåller regler sanktioner och tillsyn.Lagens om
föreslår, efter förebilden i jämställdhetslagen, skyldighet förVi en

målinriktat arbete för främjaarbetsgivare bedriva etniskatt ett att
mångfald arbetslivet.i

förskall verka lediga anställningar söksArbetsgivare att av personer
från etniska riktad platsannonsering.minoriteter, Det ärt.ex. genom
också möjlighet, ingen skyldighet, använda positiv särbe-attmenen

utbildning ochhandling vid bl.a. anställning. Arbetsgivaren skall också
arbetsförhållandena förvidta åtgärder för skall lämpa sig allaatt ar-

etnisk tillhörighet. Arbetsgivaren skall vidarebetstagare oberoende av
förhindra etniska trakasserier arbetsplatsen.förebygga och på Genom

arbetsgivarens personalpolitik går det kommaställa krav på attatt en
platsannons..diskriminerande

förbudifråga diskriminering långtgåendeFörslaget är motom mer
jämställdhetslagen. Därför förslagmotsvarande regler i går vårtän om

framåtsyftande arbetetskyldigheter för arbetsgivare ifråga det inteom
föreslårfullt så långt reglerna i jämställdhetslagen. Vi ingent.ex.som

krav skrivna jämställdhetspla-motsvarighet till jämställdhetslagens på

ner.
två diskriminering, kalla-Lagförslaget förbjuder huvudfall etniskav

de direkt respektive indirekt.
arbetssö-personkrets skyddas dag, dvs.Den iärsom samma som

kande och arbetstagare.
oförändrat skyddet för arbetssö-Skyddet för arbetstagare medanär

omfatta rekryteringsförfarandet ochkande ökas Skyddet skall helaut.
bara någon förbigås vid själva anställningsbeslutet. Viinte, närsom nu,

försvåra bortsållning arbetssökande grund irrelevantvill påt.ex.av av
eller leder tank-språklig brytning vid muntliga kontakter ett som namn

till utländsk bakgrund.en
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diskrimineringsförbuden ochför brottpåföljdenviktigasteDen mot
skadestånd för arbetstaga-ideellt och ekonomiskttrakasseriförbuden är

arbetssökande.skadestånd föroch ideelltre
fleradet finnsskadestånd skall delasregelnnuvarandeDen att om

försvinner ock-diskriminerade bort. Därmedarbetssökande är tassom
och denhandläggningprocessreglemasärskildadeså gemensamom

Medbestämmande-anställningsfallen.preskriptionsregeln för talerätt i
fulltställetregler gäller ilagens ut.

åtgärder dåskäligautreder eller vidtarintearbetsgivare,En ensom
få betalakan ocksåför etniska trakasserier,sigarbetstagare utsattanser

för.arbetstagarenför den kränkningskadestånd utsatts
aktivtredskap ikanetnisk tillhörighetKartläggning ett ettvaraav

etniskaanställda från olikasådan fördelningfrämjaförarbete att aven
speglar den etniska mång-denhos arbetsgivareminoriteter att somen

utländska erfa-exempel påarbetskraften samhället. Viifalden hos ger
sådantmål och hurbestämmandeindelningsgrunder,renheter ettavav

upplevaskanfrågan kartläggningEftersomarbete kan göras. somom
Insamladesyftet.informeraspersonalenviktigtdetkänslig är att om

risk förför varjeavidentiñerastillhörighet böretniskuppgifter attom
bort.skallhänder,komma iuppgifter skullemissbruk, orätta tasom

kartlägga.skyldighetfinns ingenDet att
ha tillsynskalletnisk diskrimineringNämndenochDO mot avseen-

nämndenansöka iskall kunnaåtgärdsarbetet. DOaktivade det om
skyldighet.sinbrutitför arbetsgivare,vitesföreläggande motsomen

bundenarbetsgivareifråga vilkenorganisation,facklig ärOckså omen
vitesföreläggande hosansökaskall kunna nämn-kollektivavtal, omav

stället för dagens Denledamöter iskall bestå nioNämndenden. tre.av
Jämställdhets-uppgifterochsammansättningfår alltså somsamma

nämnden.
ställföre-handläggare ochfyraförstärkas, bl.a. medbehöverDO en

trädande DO.
antidiskrimineringsklausuleranvända s.k.skallmyndigheterStatliga

upphandlareOffentligaochmed leverantörer tjänster.avtali av varor
på leve-avtal kravförutsättningar i inunder vissadagkan redan i ta en

diskrimineringsförbudnågotbrytainteleverantören mott.ex.rantör att
klausuler iför dennaInnehåll och rutinerii lag. närmare typ upp-av

enhet-eftersom vissutredas vidare,del börhandlingsavtal för statens
för leverantörerna. Kommunerunderlättakananvändningenlighet i

dennaanvändamöjligheterharoch landsting typattstatensomsamma
klausuler.av

förbin-upphandlingsavtal kanin ikanvillkorEtt etttas vara ensom
diskrimine-brytaverksamhet intesinidelse från leverantören motatt

leverantörenantidiskrimineringsklausul kanringsförbud i lag. En avse
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arbetsgivare också näringsidkare. villkorEtt iannat ettsom men som
upphandlingsavtal kan frångaranti bedrivaentreprenören att ettavse en
sådant aktivt arbete för etnisk mångfald föreskrivs i lag.som

vårt arbete har med deI vi samrått två utredningarna förbud motom
diskriminering i arbetslivet med funktionshinder FUDApersonerav
på grund sexuell läggning SEDA. Utredningama redovisar sittav ar-
bete samtidigt. Lagförslageni i delar.stämmer överensstort sett stora

skillnaden liggerDen i FUDA och SEDA inte föreslår någrastörsta att
regler aktiva åtgärder.om

innehåller forfattningskommentarer.Avsnitt 8
behandlar kort regionalpolitiska effekterI 9 vi och konsek-avsnitt

för mellanjämställdheten kvinnor och män.venser
ekonomiska10 konsekvenser våra förslag. På kortAvsnitt tar upp av

sikt medför förslaget kostnader för det offentliga och i viss mån även
för förslagenarbetsgivare. På lång sikt kan medföra bådeväntas sam-
hällsekonomiska förvinster och vinster arbetsgivarna..
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Summary

Our task has been of the law ethnicreview againstto outcarry a
discrimination working life 1993:134. precisely the task hasin More

background ofbeen, against the criticism directed the law, analyseat to
why involving discrimination labourthe the marketreasons cases on

expected.have been taken the Labour Court the Weextentnot to to
task of and the effectiveness ofhave also had the reviewing analysing

legislation and other used by various other countries tomeasures co-
ethnic discrimination. addition assignment has includedInunteract our

of rules regarding and annual plansthe consideration active measures
equivalent the equality plans required by the Swedish Actto sex on

and have been theEquality between Women. We also givenMen op-
recommend changes ofin the law otherportunity to types measuresor

that find be motivated for effective prevention andto a coun-we more
of discrimination the labour market. Finally, ha-teracting ethnic on we

considerbeen required how the rules forbidding discrimination intove
andshould fit with the Equality between Wo-the law in Act Menon

possible law workingwell the against discrimination innewmen as as
disability and the basis of sexuallife the basis of orientation,on re-on

spectively.
workadditional for theChapter 1 starting pointspresents car-some

ried including the right protectionOne rights perspective toout. a
right. Another that discrimina-from discrimination basic humanas a
that fortion should be something only characteristicnot seen ra-as

The forcists, but daily in Sweden.a common occurrence reason our
focus employers that discrimination employersnot moreon among

life,than limited working andothers. Our inquiry tocommon among
for theiremployers have decisive influence the work situationona

employment.employees well for those who seekingareas as
international reviewed.Chapter the relevantIn 2 conventions are

of the applicable law today,Chapter contains presentation3 a
other things the includes Articleincluding EC law. presentationAmong

which forbids all discriminationof the of the Union6 Treaty European
of thethe basis of nationality in the within the Treaty.area scopeon

which provides special workers againstArticle 48, protection to
included. 1612/48 thediscrimination, also Even Council Directive on
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wellcoveredcommunitylabour within theoffree movement as as
discri-law concerningof the EC-Court’sCharacteristicsthe basic case

the conclu-and gender. drawnationality Weofthe basismination on
both di-Sweden, forbidslaw inapplicablelaw, whichthat ECsion

regard discriminatorywithoutdiscriminationindirectwell torect asas
intent.

onlyethnic discriminationthat the lawshow againstWe covers ca-
materialswhich the legislativeindiscrimination,intentionalofses

appliesonlydiscriminationThe bandiscrimination.called direct on
be thebackgroundethnicThediscriminatory mustthere purpose.a

forbidden.beemployer’sorder for thefactor indecisive treatment to
probable bybebeintentdiscriminatoryemployer’sThe must toproven

The lawdiscriminated against.beenhe/she hasthatassertingthe person
forrequirementjob applicants. Onewellemployeesbothprotects asas

so-calledthat therelaw recruitmentof the inthe application acases
through decisionbypassedhas beenand that tocomparator, apersona

concerning acti-provisionscontainsThe lawelse.employ nosomeone
of theabuserisk for thetheotherdue to, reasons,amongmeasuresve

job appli-andof employeesidentitythe ethnicaboutdocumentation
cants.

regardrole inDO hasombudsmandiscrimination toThe ethnic a
the Underpublic opinion.ofdevelopmentwell inenforcement as as

for indi-representationprovide legalthe DOcertain circumstances can
representationofThis rightapplicants.and jobemployeesvidual

organisations.of employeethatsubsidiary to
between MenEqualityof thethe Actalso reviewWe contents on

of harassment.different formsrules againstand theand Women
examined. Thefieldproposals theintheChapter previousIn are

inquiry intowhen theafter 1992developmentsemphasis measu-on
work SOUcompleted itsEDUdiscriminationethnicagainstres

1992:96.
and otherof legislationthereviewcontainsChapter 5 measuresa

discrimi-with ethnicotherused countriesin various to termsto come
andNetherlands, CanadaBritain, theemphasis GreatThenation. on

which effectivethehaveopinioninthe countries mostthe USA, our
directedcountrieswork in theseTheand other tow-laws measures.‘

individu-discrimination inethnicagainstprotectionard both providing
general.diversity inpromoting’ ethnicwell ascases as

hasand howwith the lawthe experiencesChapter 6 currentIn
thebroughtthat has beenonlyreviewed. Theappliedbeen tocaseare

discriminationof the ethnicanalysisexamined.-AnLabour Court
during period July I994 31 Decem-the 1with the DOfiled tocases

thethings, thatotheranalysis shows,presented. Theber 996 among
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law’s that therequirement discrimination be intentionalcurrent must
and the decisive factor in employer’s actions, results in situationan a
where the possibility of under the law limited.receiving protection
Furthermore, shows reprehensible whichthat various actions becan

the shouldthe law covered by the law.type prevent, notseen as are
This applies ethnic Thein particular harassment. also showto cases
that clearly somehow get at discriminatorytonecessary
employment advertisements.

the considerationsChapter contains and proposals concerning7 a
law ethnic discrimination working life wellagainst innew as as some

other proposals concerning that be used to counteractmeasures can
theethnic discrimination. proposed that law should intoenternew

effect 1 January 1999.
The Equality andAct Between Men Women cannot serve as aon

ofmodel for concerning discrimination, burden proof andprovisions
other things, this because law certainsanctions. EC inAmong re-

thefurther than both law well the Act Equ-currentspects as as ongoes
andality Women.Between Men

however the Equality andcertain Between MenIn Actrespects on
model.has been used Our proposal, like theWomen Act Equa-as a on

lity, based division into of the rules concerning activetwo partson a
for ethnic diversity and the rules forbidding ethnicachievingmeasures

beindividual These shoulddiscrimination in partstwocases. seen as a
rules directed toward the ofwhole. Taken together the promotionare

working life.ethnic diversity in
wellof the law contains the rulesThe third sanctionspart on as as

enforcement.on
Equality andline with the Between MenWe in Act onpropose,

workemployers required goal-orientedthat beWomen, to outcarry a
life.ethnic workingfor diversitypromoting in

that ethnic minoriti-Employers undertake totoare measures ensure
of jobfor available through directed advertisingapply jobs, ope-es e.g.

There also possibility, but obligation, positivenings. not toan usea
things, and employmentregard other trainingaction in to, op-among

for thatEmployers shall also undertake ensuringportunities. measures
ofsuitable for all employees regardless ethnicworking conditions are

undertake forbackground. Furthermore, employers to measuresare
demandsthe workplace. placingethnic harassment in Bypreventing on

should be possible haveof employersthe personnel policies to an
employment ads.affect the of discriminatoryon use

furtherthe ban discrimination,proposal, regardOur in to goeson
proposal regarding the duty imposedThis whyWomen. on anour

doesthe forward-looking work active measuresemployer regarding
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far the rules the Equality. example,quite in Act Fornot weongo as as
the dutydo requirement similar maintain writtento tonot propose a

gender equality plans.
ofproposal forbids ethnic discrimination inOur maintwo types ca-

indirect discrimination.called direct andses,
jobtoday, employees andprotected theThe e.are same aspersons

applicants.
whilefor employees remains theof the protectionThe extent same

expanded. The willjob applicants protectionthe protection for cover
just theand the situationthe entire recruitment not, now,asprocess
employbypassed through the decisionsituation where tosomeone

jobdifficultitself. here makeThe separate outtoto morepurpose
foreignfactors suchthe basis of irrelevantapplicants accent oras aon
prejudicial ideastriggersbecause foreign soundingperson’s namea

individual’s foreign background.about the
the theof discriminationThe grounds inremain currentsame as

religion.national ethniclaw, colour, origini.e. ororrace,
the disadvantageousboth whenEthnic discrimination exist tre-can

ethnicwith the discriminated person’shas connectionatment owna
otherpresumed background person’shis herbackground or someor or

background.background, spouse’sae.g.
with in the recruit-of havingThe requirement toa person compare

by employerremoved. decisionhas been Even to cutment a ancase
she does hirebecause heshort recruitment not want to so-orprocessa

background will be covered by theparticular ethnicwith pro-ameone
posed ban discrimination.on

oflonger the establishmentdiscrimination willEthnic require ano
shall be takenrule employer’s intentAsdiscriminatory a anpurpose.

ofdetermine the size thefirst when timeinto toaccount compen-
factorgeneral should beinsation. discriminatoryA seen as apurpose

higher damages.that leads to
wellforbidding ethnic harassmentrule victimi-We asaspropose a

ethnic discriminationof the filing ofthe basisharassmentsation anon
suchethnic harassment harassment,complaint. With the term we mean
thatbehaviour, racialmobbing and other unwanted etc.,comments,as

ethnic background. employer requi-connected with Anperson’sa
other employees and undertakered ethnic harassment byinvestigateto

make that theythe to cease.measures necessary sure
theapply rule of evidence based EC:sThe tocourts propo-a onare

applicantproof rule for discrimination jobsed burden of Acases.sex
directof the main discrimination,employee shall, in typesoneor an

factor he shethere ethnic 2 thatdiscrimination, that 1 oranprove
with another ethnicfavourably than anothertreated less personwas
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that hetreated and 3would have beentreatedbackground orwas or
If he sheof the otherthatposition similarshe in to orperson.was a

that discrimina-shall be abletheall three thenable courts toto assume
satisfactorilyemployerthen be theoccurred. willhastion totoup

satisfactory, thenemployer’s explanationstheclarify his actions. are
discrimination.there no

ban discri-from thefor claiming exceptionpossibilitiesThe onan
limited.mination veryare

discrimi-of discrimination, indirectthe other mainRegarding type
1 that thereclaimassertingthenation, must anproveaperson

rule, qualificationemployerthat theethnic factor, 2 proce-oruses a
disad-leadswhichneutral buttheory practicedure that inin to a

of thesignificantly largerresult for percentagevantageous personsa
and 3 thatemployee,of the applicantbackgroundethnicwith the or

fulfil the qualification.doesthe issue notatperson
will befactors, then theresuccessfully theseIf he she aprovesor

employer, inthat theinvolved. Thisof the interestsbalancing means
fulfils busi-l thatruletheorder be able etc. musttoto aproveuse
need and 3thatsuitable regardingtheneed, that2 measureness

alternativesatisfying that need. If thereforthat mea-arenecessary
allowedemployer will beundertaken then thethat be tonotsures can

procedure issue.qualificationthe rule, atoruse
rules againstfor of theviolationsimportantThe sanctionsmost

general andrules against harassmenttheanddiscrimination eco-are
regardand general damagesregard employees indamages innomic to

applicants.jabto
the damagesrule thatremoval of thetheWe tocurrent arepropose

beenhaveseveral job applicantsthedivided victimsbe among
need for thebealso longerThereby willdiscriminated. there spe-ano

and theof relatedhandlingrules jointprocedural thecial spe-caseson
Instead theof job applicantthe filinglimit concerningcial time cases.

full.will apply inCo-determination Act’s rules
failsethnic harassmentwho fails investigateemployer toAn to or

he shethatemployeewhenundertake reasonable asserts oranmeasures
for dama-liable thealso becomeof ethnic harassmentthe victim can

endu-forcedbeingthe employeethatrelated the harassment totoges
re.

toolbebackgroundof ethnicand monitoringThe registration acan
ethnically diverseofthe promotionrelatedin active to anprocessan

providesociety. Weethnic diversity inreflects theworkplace that ex-
and distributionthe definitionregardingof foreign experiencesamples

how suchof goals anddeterminationbackground, theof ethnic a pro-
and monitoringof registrationthe issuecarried Sincebe out.cess can
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employer’simportant thatbe considered be sensitiveto per-ancan
The identity of the individualsabout thesonnel informed purpose.are

information collectedremoved when theinvolved should be concer-
all riskorderbackground. This should be done inethnicning to remove

the hands. Thereinformation fall intoof should theabuse nowrong
and monitor.duty imposed registerto

haveDiscriminationBoard Ethnicand the AgainstThe DO toare a
The DOwork withtheenforcement role activeconcerning measures.

civil fine,Board for order, subjecttheable applyshall be tototo aan
undertakefailed fulfil his dutywho hasemployerin regard tototo an

bargaininghas signed collectivethatunionactive Even aameasures.
Board forapply theshall be ablethe employerwith to toagreement

insteadof members,will be composed nineThe Boardsuch order.an
composition andthewill thus havemembers today.of the three same

Equality Board.the Genderduties as
through, otherstrengthenedwill need beofficeThe DO’s to among

officials and DO.of four Deputythe additionthings, a
anti-discriminationnational authoritiesthat thealsoWe usepropose

Tho-and services.suppliers of goodswith thetheirclauses in contracts
under certain cir-already today,publicinvolved in procurement canse

which requireof clauses inthe adoptionrequire contractscumstances,
existing anti-violatethe suppliersthat notto anyagree, e.g.,
for the ofspecificof and routinesThelaws.discrimination contents use

should benationalbehalf of theof clausesthese governmenttypes on
forsituationbe easing thehere wouldTheinvestigated further. purpose

of unifor-of certainthe achievementthrough,suppliers amountae.g.,
thecouncils haveandLocalmity in their countygovernments sa-use.

nationalthesuch clausespossibilities government.to asuseme
could becould be used incondition thatofOne Contracttype ana

lawsanti-discriminationviolatesuppliertheundertaking by notto any
theof commitmentThisactivities.his businessin type concerncan

of clausemerchant. Anotherbut alsoemployer,supplier typeas aas an
carryinghe shethe supplier thatbyinvolve outcould guarantee ora

law.required byfor ethnic diversitykinds of activethe as aremeasures
the inquiriesconsulted withwork havecarryingIn twoout weour

of disabilitybasisworking life theindiscriminationbaninto onona
The threeSEDA.of sexual orientationthe basiswellFUDA as onas

theof their workthe resultsbasically presentingallinquiries at sa-are
eachwithlargelyproposals inlegislativeThetime. agreementareme

doandthat FUDA SEDAdifferenceThe notother. greatest propose
rules active measures.any on

therelateslegal thatdetailedthecontains toChapter 8 commentary
specific rules.
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Chapter brieflyIn 9 deal with the regional political effectswe as
well the equality between andas consequences on men women.

Chapter dealsI0 with the ofeconomic proposals.consequences our
the short the proposals will resultIn in increased for thecostsrun go-

and for employers well. the longInvernment to extentsome as run
expected that the proposals will result in increased economic benefits
for the society large, well increased profits for employers.at as as
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Författningsförslag

Förslag till lag 1998:000 etniskmot

diskriminering i arbetslivet

Lagens ändamål

1 § Denna lag har till ändamål främja lika etnisk tillhö-att rätt oavsett
righet ifråga arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt ut-om
vecklingsmöjligheter arbeteti etnisk mångfald arbetslivet.i

förbättraLagen siktar till främst etniska minoriteters ställningatt i
arbetslivet.

Samverkan

2 § Arbetsgivare arbetstagareoch skall samverka för etnisk mång-att
fald i arbetslivet skall uppnås. skallDe särskilt formermotverka alla av
etnisk diskriminering.

Definitioner

Med3 § etnisk diskriminering i denna lag någon missgynnas iattavses
strid med bestämmelserna i 9-12 orsak har samband medav som

hudfárg, nationellt eller etniskt eller trosbekännelseras, ursprung
etnisk tillhörighet.

Med etniska trakasserier trakasserier, såsom mobbning ochavses
ovälkommet uppträdande, har samband med etnisk tillhörig-annat som

het och kränker arbetssökandes eller arbetstagares integritet.som
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åtgärderAktiva

arbeteMålinriktat

bedrivaverksamhetför sin ettskall inomArbetsgivaren4 § ramen
arbetslivetmångfald ietniskfrämjaför aktivtarbetemålinriktat att
meddelas i 5-7skyldigheterarbetsgivarensföreskrifterNärmare om

§§-

Arbetsförhållanden

tillmed hänsynåtgärdersådanagenomföraskallArbetsgivaren5 § som
förkan krävasövrigtomständigheterna i attocharbetsgivarens resurser

oberoendealla arbetstagareförsigskall lämpaarbetsförhållandena av
tillhörighet.etnisk

förhindraochförebyggaföråtgärdervidtaskall attArbetsgivaren6 §
trakasserierellertrakasserieretniskaförarbetstagarenågon utsättsatt

diskriminering.etniskanmälangrundpå omav en

Rekrytering

söksanställningarledigaförverkaskallArbetsgivaren att perso-§ av7
tillhörighet.etniskolikaner av

Kollektivavtal

befriar§§i 5-7hänseendenträffas iKollektivavtal8 § angessomsom
dessaiföreskriftemaiakttaskyldighetfrånarbetsgivaren att para-inte

grafen
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Förbud etnisk diskrimineringmot i arbetslivet

9 § En arbetsgivare får inte behandla arbetssökande eller arbetstaga-en
mindre förmånligt arbetsgivaren behandlarän eller skulle ha be-re

handlat andra med etnisk tillhörighet i likartad situationpersoner annan
direkt diskriminering.

gällerDetta inte om
behandlingen led i strävanden främjaär etnisk mångfald iatt ar-

betslivet, eller
behandlingen berättigad hänsynär till sådant ideellt ellerettav
särskilt intresse uppenbarligenannat inte bör vika för intressetsom av

etnisk mångfald i arbetslivet.

10 § arbetsgivareEn får förhållandei till arbetssökande elleren ar-
betstagare inte tillämpa bestämmelse, kriterium eller förfa-ett etten
ringssätt, framstår neutralt i praktiken missgynnarsom som men som

väsentligt andelstörre viss etnisk tillhörigheten personer av en
indirekt diskriminering.

Detta gäller såvida inte tillämpningen bestämmelsen, kriteriet el-av
ler förfaringssättet objektivt godtagbart verksamhetsbe-motsvarar ett
hov åtgärden lämplig och nödvändigsamt är för tillgodose behovet.att

Skydd vid rekrytering och pågående anställning

§ Förbuden11 etnisk diskriminering i 9-10 gällermot arbetsgi-när
varen

sökande till anställningsintervju, beslutartar ut i anställningsfrå-
eller vidtar åtgärd under anställningsförfarandet,gan annan

tillämpar lön eller andra anställningsvillkor, leder och fördelar ar-
betet, avskedar,säger permitterar eller vidtar andra ingripandeupp,
åtgärder arbetstagaremot en

Etniska trakasserier

12 arbetsgivare§ En får inte heller arbetssökande ellerutsätta en ar-
betstagare för etniska trakasserier.



1741997:SOUörfattningsförslag24 F

Uppgift meriterom

arbetstagareelleranställtsharintearbetssökande, somen§ En13 som
harbefordran,för rätt attutbildningtilltagitsellerbefordrats utharinte

ocharbetsgivaren artenuppgiftskriftlig om-ompå begäran aven
meriterjämförbaraandraochyrkeserfarenhetutbildning,fattningen av

el-arbetetfickställetitillhörighetetniskdenfrågai somannanavom
utbildningsplatsen.ler

repressalierFörbud mot m.m.

påtrakasserierförarbetstagarefår inte utsättaarbetsgivare14 § En en
diskrimi-etniskförarbetsgivarenanmälthararbetstagarengrund attav

nering.

arbetstagarekännedomfår att anserarbetsgivare en§ En om15 som
arbetstagare,trakasserieretniskaför annanblivitha ensig avutsatt

de åtgär-vidtafallförekommandeoch iutredningsåtgärdervidtaskall
trakasserier.fortsattaförhindraförkrävaskan attskäligender som

Påföljder

Ogiltighet

medgerellerföreskriverdetutsträckningdenogiltigt iavtal§ Ett är16
lag.dennaenligtförbjudendiskriminering äretnisksådan som

enligtförbjudetnågot ärpå sättarbetstagareDiskrimineras som17 § en
skallarbetsgivaren,medavtalibestämmelse ettlagdenna engenom

begärarbetstagarenogiltig,förklarasellerjämkasbestämmelsen om
skäligenintedetavtaletförbetydelse attsådanbestämmelsendet. Har

fårinnehåll,oförändratmedgällaskall av-övrigtidettakrävaskan att
ogiltigt.förklarashelhetsineller ihänseendeijämkas annattalet även

enligtförbjudetnågot ärpå sättarbetstagareDiskrimineras somen
vidtarelleravtalettarbetsgivaren säger enlagdenna att uppgenom

ogiltig,förklarasrättshandlingenskallrättshandling, omsådanannan
det.begärarbetstagaren

tillämplig.16 § ärgäller inte närharVad sagtsnu
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Skadestånd

18 § Om arbetssökande diskrimineras arbetsgivaren bryterattgenom
förbudet i 9-12 skallmot arbetsgivaren betala skadestånd till den

eller de diskriminerade för den kränkning diskrimineringen inne-som
bär.

19 § Om arbetstagare diskrimineras arbetsgivaren bryteren attgenom
förbudet i 9-12 §§, skall arbetsgivarenmot betala skadestånd till ar-

betstagaren för den förlust uppkommer och för den kränkningsom som
diskrimineringen innebär.

20 § Om arbetstagare för trakasserierutsätts i 14 skallen som avses
arbetsgivaren betala skadestånd till arbetstagaren för den förlust som
uppkommer och för den kränkning trakasserierna innebär.som

21 § Om arbetsgivaren fullgörinte sina skyldigheter enligt 15 § skall
arbetsgivaren betala skadestånd till arbetstagaren för den kränkning

underlåtenheten innebär.som

22 § Om det skäligt kan skadeståndär enligt 18-21 §§ ned ellersättas
helt falla bort.

Andra påföljder

23 § För arbetsgivare inte fullgör sina förpliktelser enligten som ett
sådant kollektivavtal i 8 § skall tillämpas vad sägssom avses som om
påföljd i avtalet eller lageni 1976:580 medbestämmande i arbets-om
livet.

Tillsynen lagens efterlevnadav

Ombudsmannen etnisk diskriminering och Nämnden etniskmot mot
diskriminering

24 § Ombudsmannen etnisk diskriminering och Nämndenmot mot et-
nisk diskriminering skall till lagen efterlevs.attse



1997:174SOUörfattningsförslag26 F

sökahandförstaskall idiskrimineringetniskOmbudsmannen mot§25
lag.dennaföreskrifterna iföljafrivilligtarbetsgivareförmå att

strävandenamedverka i attövrigtockså iskallOmbudsmannen
arbetslivet.mångfald ietniskfrämja

frågoruppgifttill prövahardiskriminering attetniskNämnden26 § mot
36enligtöverklagandenoch29 §enligtvitesföreläggandeom

Uppgiftsskyldighet

Ombudsmannenuppmaningpåskyldig attarbetsgivare är av§ En27
förhållandena iuppgifterdelämna ar-diskrimineringetnisk ommot

ombudsman-förbetydelsekanverksamhetbetsgivarens avvarasom
24enligttillsynnens

Föreläggande viteav

enligt 27uppmaningeftersigintearbetsgivaren rättarOm28 § en
det.arbetsgivaren göraförelägga attvid viteOmbudsmannenfår

5-7iföreskriftföljerinte angesarbetsgivare som§ En29 ensom
före-sådantEttskyldigheter.sinafullgöraföreläggasvid vite attkan

fram-pådiskrimineringetniskNämndenmeddelas motläggande av
fö-sådantEttdiskriminering.etniskOmbudsmannen motställning av

framställningpånämndenmeddelas enockså avkanreläggande av
bundenarbetsgivaren ärvilkentillförhållandeiarbetstagarorganisation

kollektivavtal.av
framställning-skall iarbetstagarorganisationenochOmbudsmannen

skälvilkaarbetsgivaren,åläggasbör somåtgärdervilka somangeen
harutredningvilkenochframställningenför somstödtillåberopas

gjorts.

Handläggningen

kanändåärendetpåföljdvid attföreläggasskall att,Arbetsgivaren§30
ombudsmannenssigtid överviss yttrainomkomma avgöras,att en

deoch lämna§enligt 29framställningarbetstagarorganisationenseller
förbehövernämndenverksamhetsiniförhållandenauppgifter somom

prövning.sin
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31 § Nämnden etnisk diskrimineringmot skall till ärendena blirattse
så utredda deras beskaffenhet kräver.som

När det behövs skall nämnden Över-låta komplettera utredningen.
flödig utredning får avvisas.

Muntlig förhandling

Ärenden32 § vitesföreläggande enligt 29 § efter muntligom avgörs
förhandling, nämndennärutom någon sådan förhandlingatt inteanser
behövs.

33 § Till förhandling enligt 32 § skall ombudsmannen eller arbetsta-en
garorganisationen och arbetsgivaren kallas.

Nämnden får vid vite förelägga arbetsgivaren eller arbetsgivarens
ställföreträdare inställa sig personligen.att

Om det behövs för utredningen, får nämnden också kalla andra till
förhandlingen.

Ärendenas avgörande

34 § Ett ärende vitesföreläggande enligt 29 får§om avgöras, även om
arbetsgivaren inte sig i ärendet elleryttrar inte medverkar till utred-
ningen eller arbetsgivaren uteblir från muntlig förhandling.om en

35 § Nämnden etnisk diskriminering fårmot vid avgörandet ettav
ärende vitesföreläggande enligt 29 § ålägga arbetsgivaren vidtaom att
andra åtgärder sådana ombudsmannenän eller arbetstagarorgani-som
sationen har begärt, dessa åtgärder inte uppenbart betung-ärom mera
ande för arbetsgivaren.

åläggandetI skall nämnden hur och inom vilken tid arbetsgiva-ange
åtgärder skall påbörjas eller genomföras.rens

Nämndens beslut skall avfattas skriftligen och delges arbetsgivaren.

Överklagande m. m.

36 § Ombudsmannens beslut vitesföreläggande enligt 28 får§om
överklagas hos Nämnden etnisk diskriminering.mot

sådanaI överklagningsärenden tillämpas 29-35 §§.

37 § Nämndens etnisk diskriminering beslutmot enligt denna lag får
inte överklagas.
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förslagdennaenligtförelagtsharviteutdömandeTalan§ som38 avom
diskriminering.etniskOmbudsmannen motvid tingsrätt av

diskrimineringstvisterRättegången i

reglerTillämpliga

handläggasskall14-22och9-12 en-tillämpningenMål§39 avom
arbetstvister.irättegången1974:371lagenligt om

arbets-ocharbetssökandeockså somarbetstagareDärvid somanses
hos.arbetesöktharnågondenocksågivare som

och9-12tvistitillämpningenvidockså omgällerstycket enAndra
med-1976:580lagenitvisteförhandling omreglerna14-22 omav

arbetslivet.bestämmande i

talanföraRätt att

diskrimineringetniskOmbudsmannen motfår39 §enligttvist§ I40 en
denarbetssökande,eller en-arbetstagare omenskildförtalanföra en

tvistenidom ärfinnerombudsmannen attochdet enmedgerskilde om
skälsärskildafinnsdetellerrättstillämpningen annarsförbetydelsefull

hon iellerfår hanlämpligtdetfinnerombudsmannenOmdet.för
enskilde.denförombudtalanocksåförarättegång somannansamma

får inte över-stycketförstaenligtfrågoribeslutOmbudsmannens
klagas.

Arbetsdomsto-vidförsstycketförstaenligttalanOmbudsmannens
len.

denförtalanförahar en-arbetstagarorganisation rätt attNär§41 en
arbetstvister,irättegången1974:371lagen§5kap.4enligt omskilde

det.inte görorganisationenbaratalanföraombudsmannenfår om
iställning rätte-enskildesdenföreskrivslagendeniVad omsom

talan.förombudsmannenockså närtillämpasskallgången

beslutanledningmed ett§18 omenligtskadestånd avTalan§42 om
ställ-offentligmedarbetsgivaremeddelatsharanställning enavsom

kraft.lagavunnitharanställningsbeslutetinnanfâr inte prövasning
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Preskription m. m.

någon för talan med anledning eller avskedan-43 § Om uppsägningav
skall andra och stycket, andra och tredje stycket,de 34 § tredje 35 § 37

andra stycket andra meningen, 39-42 § första styck-38 § 43samt
andra och andra stycket lagen 1982:80 anställnings-meningenet om

skydd tillämpas.

fråga talan skall och44 § I någon i 43 § 64-66änom annan som avses
lagen 1976:580 medbestämmande arbetslivet tillämpas68 iom

tidsfrist förstamed den skillnaden den i 66 § stycketatt som anges
första meningen skall två månader.vara

skadeståndstalan med anledning beslutfråga45 § I ettom av omen
meddelats arbetsgivare med offentlig ställ-anställning harsom av en

enligt från den då anställningsbeslu-räknas tidsfristema 44 § dagning,
kraft.lagatet vann

be-Talan förs Ombudsmannen etnisk diskriminering46 § motavsom
hade förts ellerhandlas talan på arbetstagarenvägnaregna avsom om

den arbetssökande.

Övergångsbestämmelser

kraft den januari då lagen 1994:134lag träder i l 1999,Denna mot
upphöraetnisk diskriminering skall gälla.att

2 17-1523
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Förslag till lag 1998:000 Ombudsmannenom

etnisk diskrimineringmot

lag har till ändamål motverka etnisk diskriminering. Medl § Denna att
etnisk diskriminering ellerattavses en person en grupp av personer

förförhållande till andra eller på orättvismissgynnas i sätt utsättsannat
hudfárg, nationellt ellereller kränkande behandling på grund av ras,

trosbekännelse.etniskt ellerursprung

etnisk diskrimineringOmbudsmannen mot

ombudsman skall verka for etnisk dis-2 § Regeringen attutser en som
områdenförekommer arbetslivet eller på andrakriminering inte i av

samhällslivet.

medverka tillskall råd och påOmbudsmannen3 § sättannat attgenom
rättigheter.diskriminering kan till sinaden för etnisk tautsatts varasom

överläggningar med myndig-skall vidareOmbudsmannen genom
infor-opinionsbildning,heter, företag och organisationer samt genom
etniskliknande initiativ till åtgärderochmation på sätt motannat ta

diskriminering.

förarbetssökandeskall särskilt motverkaOmbudsmannen4 § utsättsatt
kontakt medOmbudsmannen skall också ietnisk diskriminering. ar-

förhål-arbetstagarorganisationer främjaoch berördabetsgivare ett gott
arbetslivet.mellan olika etniska ilande grupper

efterlevnaden lagentillsynOmbudsmannen skall öva över av
arbetslivet enlighet med be-etnisk diskriminering i i1998:000 mot

den lagen.stämmelserna i
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Nämnd etnisk diskrimineringmot

skalletnisk diskrimineringnämndRegeringen5 § motutser somen
erfa-skall lagkunnig och haledamöter. Ordförandenbestå nio varaav

renhet domare.som
principiellt vikti-ombudsmannen råduppgifter iNämndens är att ge

föreslåtillämpningen denna lag och hos regeringenfrågor attom avga
ägnadeförfattningsändringar eller andra åtgärderde är att motver-som

ärenden enligtskall vidareetnisk diskriminering. Nämndenka pröva
diskriminering i arbetslivet.1998:000 etnisklagen mot

kraft 1999.lag träder i den l januariDenna
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ändring lagenFörslag till lag 1998:000 avom

rättegången i arbetstvister1974:371 om

lkap. 3 §

enligtskall handläggasTvist skall handläggasTvistsom som
får stället avtaldenna lag i får ställetdenna lag ienligtgenom ge-

avgörande skilj tillhänskjutas till avtal hänskjutas avgö-av e- nom
fall skiljemän. gällergäller dock rande DettaDettamän. som av

fall i 31 §första eller tredje docki 31 § avsessomavses
lagenförsta eller tredje stycket1976:580 med-stycket lagen om

medbestämmande80oml 97625arbetslivet. hellerbestämmande i
fårarbetslivet. heller i tvistirörande föreningsrätt ellerfår i tvist

köns-rörande föreningsrätt ellereller otill-könsdiskriminering om
etniskellerdiskrimineringarbetssö-börlig särbehandling omav

arbetssökandediskrimineringenligt lagenkande eller arbetstagare av
lagenarbetstagare enligtelleretnisk diskrimine-1994: 134 mot

diskrimi-etnisk1998:000 motföregällande avtal,ring göras som
gällan-arbetslivetnering i görasträffatsuppkomsttvistens attom

avtal, före tvistensde upp-skiljemän somtvisten skall avgöras av
skallträffats tvistenkomst attomförbehåll förrätt parternautan om

förbe-skiljemänavgöras utanavskiljedomen.klandraatt
förhåll rätt parterna attom

skilj edomen.klandra

kraft den januari 1999.träder i 1lagDenna
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till lag 1998:000 ändringFörslag om av

sekretesslagen 1980: 100

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

kap9

20§

Sekretess gäller hos domstol igäller hos domstol iSekretess
lagentillämpningen lagen mål tillämpningenmål om avavom

anställningsskydd,anställningsskydd, l982:801982:80 omom
medbe-medbe- lagen 1976:5801976:580lagen omom

arbetslivet,stämmande i 31-33stämmande arbetslivet, 31-33i
offentligoffentlig lagen 1994:260lagen 1994:260 omom

lagenlagen anställning, 4--11anställning, 4-11 §§
fullmaktsanställ-fullmaktsanställ-1994:261 1994:261 omom

och 22-28 jim-ning, l5--20 och jäm- ning, l5-2022-28
ochställdhetslagen och ställdhetslagen 1991:433 9-1991:433
lagenoch 16-22 §§och 11-15 lagen 1994:134 149 §§

etnisk diskrimi-1998:000etnisk diskriminering isamt motmot
målför uppgift arbetslivet imål kollektivavtal nering i samtom

kollektivavtal för uppgiftellerenskilds personliga omomom
eller ekono-det enskilds personligaekonomiska förhållanden, om

kaneller förhållanden, detenskilde miskadenkan antas att om
enskilde eller någondennärstående liderhonomnågon antas att

avsevärdnärstående liderbetydande honomskada elleravsevärd
betydandeskada elleruppgiften röjs. men ommen om

uppgiften röjs.

högst tjugohandling gäller sekretessen iIfråga uppgift i allmänom
år.
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21§

Jämställdhetsombudsmannen eller Jim-Sekretess gäller ärende hosi
för uppgiftjämställdhetslagen 1991:433ställdhetsnämnden enligt om

kanekonomiska förhållanden, detenskilds personliga eller antas attom
uppgiftenskada eller röjs.den enskilde lider men om

gäller hos Om-Sekretessgäller hos Om-Sekretess
etnisk diskri-budsmannenetnisk diskri-budsmannen motmot

och Nämndenmineringoch Nämndenminering mot et-mot et-
i ärendenisk diskrimineringi ärendenisk diskriminering en-en-

1998:000 Om-etnisk ligt lagenligt lagen 1994:134 mot om
etnisk diskrimi-uppgift budsmannenfördiskriminering motom

för uppgift enskildsekono-personliga ellerenskilds nering om
för-personliga eller ekonomiskadet kanmiska förhållanden, om

det kanskada hållanden,enskilde liderden attantasantas att om
skada ellerden enskilde lideruppgifteneller röjs.men om

uppgiften röjs.men om

1994:749 Handi-enligt lagenverksamhetSekretess gäller i om
ekono-personliga elleruppgift enskildsförkappombudsmannen om

ho-enskilde eller någondenförhållanden, det kanmiska antas attom
uppgiften röjs.ellernärstående lider skada men omnom

la-ärende enligtKonsumentombudsmannen igäller hosSekretess
avseende medverkan Kon-försöksverksamhet1997:379 avomgen

enskilds personligaför uppgifttvistersumentombudsmannen i vissa om
den enskilde liderdet kanekonomiska förhållanden,eller antas attom

uppgiften röjs.skada eller ommen
högst tjugogäller sekretessen iuppgift allmän handlingfråga iI om

ar.

träder kraft den januari 1999.i lLagen
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Förslag till ändring i förordningen 1986:447
med instruktion för Nämnden etniskmot

diskriminering

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1§

Nämnden etnisk diskriminering Nämnden etnisk diskrimineringmot mot
har uppgifter lagende i har de uppgifter lagenisom anges som anges
1994:134 etnisk diskrimine- 1 000 Ombudsmannen998:mot motom

etnisk diskriminering.ring.

§3

Nämnden består förstaenligt § Nämnden består enligt första5 5 §
stycket lagen 1994:134 stycket lagen 1998:000 Om-mot om
etnisk leda- budsmannendiskriminering etnisk diskrimine-tre motav

De för tid förår. ledamöter.ring Demöter. nioutses tre utsesen av av
tid år.treen av

Förordningen träder kraft den januarii 1 1999.
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1986:856förordningenändring iFörslag till
förmyndigheternasstatligade ansvarom

fl.invandrare m.

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

4 §

skall delta iMyndigheternaskall delta i över-Myndigheterna över-
lagenläggningar enligt1994:134enligt lagenläggningar

Ombudsmannen1998.000omdär derasdiskrimineringetnisk motmot
där derasetnisk diskrimineringOmbudsmannenpåkallasnärvaro av

Ombudsmannenpåkallas6 §etnisk diskriminering. Av närvaromot av
diskriminering. 6 §etnisk Av1986:223 följerförvaltningslagen mot

följerförvaltningslagen 1986:223förinommyndigheternaatt ramen
förmyndigheterna inomskall lämnaverksamhetenden att ramenegna

skall lämnaverksamhetenNämnden denellerombudsmannen mot egna
Nämndenombudsmannen ellerden hjälpdiskriminering motetnisk som

hjälpdendiskrimineringetniskbegärs. som
begärs.

kraft januari 1999.träder den 1Förordningen i
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förordningen 1988:895till ändring iFörslag
etniskinstruktion för Ombudsmannenmed mot

diskriminering

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

§1
Ombudsmannen etnisk diskri-etnisk diskri-Ombudsmannen motmot

uppgifteruppgifter har dede mineringharminering somsom
etnisklagen 1994:134i lagen 1998;0001motanges anges om

diskriminering. etnisk dis-Ombudsmannen mot
kriminering.

författningsändringarföreslå regeringenskall vidareOmbudsmannen
etnisk diskriminering.ägnade motverkaåtgärderoch andra är attsom

2 §
vidfår tjänstemanbestämmaOmbudsmannen att en annan

ombudsmannens dennefår tjänstkansliombudsmannens när ärutöva
förhindrad det.göraatt

får uppdraOmbudsmannenfår uppdraOmbudsmannen ettett
tvistombud föra talan itvistombud föra talan i attatt enen

enligt lagen 1998:0001994:134 39 §enligt § lagen16 motmot
arbetslivet.etnisk diskrimineringetnisk idiskriminering.

6 §
förstaVitesföreläggande enligt §7

1994:134lagenstycket mot
skall delgesdiskrimineringetnisk

Delgivningarbetsgivaren. av
skevitesföreläggandet får dock inte

delgivningslagenenligt 12 §
detfinns1970:428 änannat om

hararbetsgivarenskäl anta attatt
påavvikit eller sättannat

håller undan.sig

kraft den januari 1999.träder lFörordningen i
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Några utgångspunkterl för arbetet

uppdrag harVårt lagen etnisk diskri-göra översynavsett att moten av
och då bestämtminering dess bestämmelser avseende arbets-närmare

marknaden. Uppdraget har alltså varit begränsat. Vårt betänkande
därför läsas ljuset,måste i det riskerar bilden etnisk diskrimi-annars av

bli skev.nering i Sverige
har uppdragetDet inte ingått i gå in på i vad etnisk diskri-månatt

minering i arbetslivet förekommer i Sverige. Frågan har emellertid be-
jakande flera sammanhang.i Utredningen för åtgärdersvarats mot et-

nisk diskriminering EDU, förslag lades till grund för den gäl-vars nu
lande lagen, uttalade det får klarlagt diskrimineringt.ex. att attanses
förekommer och det finns risk för ökad diskriminering. Viäven att re-

dettadovisar i avsnitt också något situationen på arbetsmarknadenom
idag.

Etnisk diskriminering samhällsproblem kommer tillär ett ut-som
tryck rad samhällsområden ochpå i privatlivet. Arbetslivet baraären

område där diskriminering förekommer. Arbetslivet samtidigt,ärett av
flera skäl, de viktigaste samhällsområdena. Alla inser den hö-ett attav

arbetslösheten bland invandrare belastning för den svenskaär enga
samhällsekonomin. flesta instämmer ocksåDe i det sociala skälatt av

viktigt förunderlätta invandrare få fotfäste arbetsmarkna-påär att att
försörjningden. och oberoende andra för sin ekonomiEgen av vuxna
grundläggande förutsättning för etnisk jämlikhet. Däremotär även ären

det få ifrågasätter själva utgångspunkten: det de avvikandeärattsom
den svenska förkärleken för enhetlighet problemet.än ärsnarare som

Diskrimineringen samhällsproblem kan avläsas samhällseko-isom
kostar medborgare och företag samhällsut-nomin. Den varje genom

gifter för bidrag finansieras skatter och olika avgif-måstesom genom
inte släppa in den uppväxande ungdomar medAtt generationenter. an-

etnisk bakgrund majoritetens på samhällets olika områden lederännan
allvarligatill sociala problem, brottslighet. lättDet inseäven ärt.ex. att

reaktionen hos den varför skall ställajag på majo-stängs ute:som upp
ritetssamhällets följavärderingar och dess spelregler och normer, om

blir insläpptjag inte i det
har samhället och majoritetsbefollcningenLänge i krävt attpersoner

de tillhör olika etniska minoritetsgrupper, de diskriminerade själva,som
skall ändra på sig och sig. Utredningen har eftersträvat attanpassa
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majoritetsbefolkningenocksåutgå frånperspektivet:vända på attatt
olikafrämstelleroch barahandlande inte att et-behöver ändra sitt ens

sig.skallminoriteterniska anpassa
starka och hardeställa krav äralltså dagsDet attär att somnu

dettillhänvisaräcker inte rörbeteende. Det attändrar sitt attresurserna
beteendetocksåkommerändrasattitydernaochattitydersig att omom

mindreattitydernaspelar dessutomändrasbeteendetdet. Omgöraatt
beteendeändrar sittattityderrumsrenamindrehardenroll. Om som

roll.attityderna ingenspelar
detför arbete:utgångspunkt vårt ärytterligarehaft attharVi enen
frågadiskriminering,slipparättighetmänskliggrundläggande att omen
diskrimi-Samtidigthandlar rättvisa. ärvärde. Detmänniskors lika om

för-sistnämndadetKanskesvaghet.mänskliguttryck foroftastnering
förtillbakafått stårättighetsperspektivet attmedförtharhållandet att

för utred-målsättningEndislcriminera.ursäktligtoftadet attanses som
förgrunden.irättighetsperspektivetemellertid varithar sättaningen att

någonhandlar inteDetavdramatiseras.behöverDiskriminering om
allavidiskriminerar görsamhället atti utanliten extremgrupp omsom
ochslentriantänkandeföruttryck attoftaDiskrimineringdet. är ett

förutsättningarindividuellautifrån sinabehandlas utanintemänniskor
känne-typiskt ellervadförutfattade meningarutifrån ansessomom

utbildnings-faktorerMedanetniskför visstecknande somgrupp.en
ocharbetsmarknadenpåskillnaderregionalaspråkproblem,brister,

social utslag-tillbidraoch erkännskänns igenstrukturomvandlingar
rutinmässigadenunderskattatendensfortfarandefinns detning, atten

diskrimi-etniska minoriteterochinvandrareutestängningen genomav
vardagen.handlingar inerande

starkaallmänhetdiskriminerad väcker ipåstå ärAtt att personen
diskrimi-klandervärt,mycketnågotskuldkänslor och gärna somses

handling. Denstraffbaribland värre ännering rentav synenenanses
bifallutgångspunktendärnuvarande lagen är ettattdenpräglar även

innebärdiskriminering stäm-etniskkäromål itill enett omprocessen
handlandedär dennesförbehållas fall ärbörarbetsgivaren,pel på som

ibland kommitharklandervärt.särskilt Detdärmed ävenochavsiktligt
könsdiskrimineringtvisterproblemuttryckas t.ex.attettatt omsom

meritvär-handlakommitdeltilljämställdhetslagen attenligt stor om
all-denbero påkan justdiskriminering. Dettaförställetdering, i om

avsikt,förutsätterdiskrimineringuppfattningenspridda attmänt en
uttryck just ioftaemellertidsig attDiskrimineringenavsikt.ond taren

intressantafungera. Detsamhälletsinbyggd istrukturell, sätt attden är
denna.resultateti sighandlingenofta inte utanär av

diskriminerar,arbetsgivareheller baradet intearbetslivetI är som
Även arbetskamrater,dem.skäl riktasförklarligafokus motäven avom
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kunder, arbetsförmedlare, vi alla det, ofta med-gör utan att varaens
det.vetna om

finns anledning bedriva hela samhäl-all intensivt arbete iDet att ett
docklet för motverka etnisk diskriminering. Vårt uppdrag viäratt som

understrukit, begränsat till arbetslivet, varför förslag läggerredan de vi
fram arbetsmarknaden. medför fokus påendast Det i sin tur att ettavser

kan uppfattas kommer arbetsgivarna deorättvist påsätt somsom som
diskriminerar Fokuseringen på arbetsgivare skall emellertidmest.som

alldeles avgörande inflytandet pådessa har detatt ar-snarare ses som
för söker anställ-betsförhållandena för sina anställda liksom dem som

Å likabehandlingandra sidan utgår förslag från tillvårtning. rättenatt
tillhör etniska alla,bara minoritetergäller inte utan attpersoner som

diskriminerings-tillhörighet skall kunna åberopa lagensetniskoavsett
traditionella arbetsrättsligahar heller velat bryta detförbud. Vi inte

likhet med vad skett andraVi vill samtidigt, i imönstret. samman-som
arbetstagareetnisk diskriminering eller könsdiskrimineringhang där av

från frågorförts tal, tillägga det långt i självklart börpå är attatt man se
frågor och arbetstagareetnisk diskriminering där arbetsgivaresomom

har motstående intressen.
nuvarande lagen framfördes kritikRedan under arbetet med den mot

otillräcklig mångalagen. skulle blide lösningar in i Lagentogssom
Jämställdhetslagenriskerade bli oanvändbar, hette det.punkter och att

denbättre skydd diskrimineringflera hänseendeni änett mot nuva-ger
förefallakunde därföretnisk diskriminering. Detrande lagen mot na-

lagändringarförebild vid utformningen deha denturligt att somavsom
har fram till jim-Emellertid vi kommitutredningen. attövervägs av

uppbyggnadpunkter onödigt krånglig i sinställdhetslagen på vissa är
punkter,förenlig med EG-rätten. På andraoch heller heltigenominte är

bedri-skyldigheterdet gäller regleringen arbetsgivarens attnärsom av
fortfarande måttet.framåtsyftande arbete, håller den dockaktivtettva

alltför långtgå-uppfattasVåra förslag kan kommamånga attav som
gälltvad hittills i någonende. Förslagen går också längre än som

ledskall dock inationell antidiskrimineringslag.svensk De ettsomses
dessutom i deavdramatiseringen. Förslagenden tidigare nämnda utgör

nationell lagstiftninginförlivande i svenskflesta avseenden endast ett
enligt Till detta kommervad redan gällande EG-rätten.är rättav som

åtgärder,förslagen, med undantag för förslagen rörande aktiva inteatt
länder och andra håll,heller längre vad gäller i de i EU pågår än som

diskriminering arbetslivet.har nationell lag etnisk imotsom en
förslaget till lag. föreslår ocksåVåra förslag domineras Vi attnyav

offentlig upphandling särskilda antidis-möjligheten, i avtal intaatt om
medkrimineringsklausuler, studeras rad andra åtgärderEnnärmare.

tänkbara, beho-inriktning på arbetslivet också såsom översynvore av
statligamedborgarskap för bl.a. antalkrav på svenskt ett stortvet av



SOU 1997: 174för arbetetNågra utgångspunkter42

diskrimi-arbetsdomstolens sammansättning ibefattningar, översyn av
hos arbetsgivareinförande mångfaldsplanerkrav påneringstvister, av
etnisk mångfald,arbete riktningframåtsyftande iredskap i motettsom

grundutbildning fördiskrimineringsfrågor iutbildninginförande omav
frågor med sådanofta kan förväntassärskiltyrkesgrupper mötasom

fortbildning föroch jurister, ochpoliseranknytning, lärare,t.ex. an-
olika opinionsbild-myndigheter. Vidare:verk ochställda statligai

länsexperterellerregional DO-organisationningsåtgärder, införande av
förmedelmångfald länsstyrelserna, avsättningetnisk påfrågori avom

frågor diskriminering,kunskapsspridning iochutvecklingsarbete om
verksamhet integ-myndigheter sinför statliga isärskilda åligganden att

vi fåtttidsskäl har gjortmångfaldaspekter etnisk Främst attetc.rera av
frågor.på dessafrån inavstå närmareatt

alltså inte allaarbetslivet löserdiskriminering ietnisklagEn motny
medhjälpmedel arbeteiskallproblem. Den ettett ett sam-ses som

bidra till demöjligheter börefteroch sinahällsproblem där attenvar
långt möjligtsig sådiskrimineringenden etniskaolika uttryck tarsom

Landstingsförbundet,Arbetsgivareföreningen,Svenskaförsvinner.
Försäkringskasseför-Arbetsgivarverket,Kommunförbundet,Svenska

arbetsgivarsi-samorganisation påKommunala Företagensbundet och
Centralorga-i Sverige, TjänstemännensLandsorganisationendan samt

ocksåharCentralorganisationAkademikersoch Sverigesnisation pa-
Mångfalddeklarationenutarbetat iutredningsarbetetrallellt med en

Demyndigheter ochför företag, organisationer.vägledningarbetslivet,
motverkamedtill arbetetnödvändigt bidraghar därmed lämnat attett

finnsDeklarationenarbetsmarknaden.pådiskrimineringenden etniska
till betänkandet.bilagai 2

problem i meningenindividuelltockså attDiskrimineringen är ett
arbets-ellersamhällsorganenbartförändrasnuläget kaninte avav

fram innebärläggerförslag vimarknadsorganisationer. De attsom nu
underlätta ocksåkanfår redskapmänniskanenskildaockså den ett som

förändra nuvarande läge.förför henne attatt ta ansvar

arbetsmarknadenpåSituationen

arbetslöshethögarbetsmarknaden medsituation påårensDe senaste
meddrabbatsärskilt hårtarbetskraftstal harsjunkandeoch personer

arbetslöshetssiffromainvandrargmppervissautländsk bakgrund. För är
samhälle riskeraretniskt och socialtkatastrofala. Ett segregeratnärmast

klassamhälle där denfåfram. påVi et-väg typväxa är attatt aven ny
betydelse.alltbakgrunden fårniska större

fråninvandrareland drabbararbetslösheten i vårthöga utom-Den
Arbetsmarknadsstyrelsen AMSfrånnordiskt land hårt. I rapporten
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1997:3 följande. Under 1996 30,6 deUra utom-procentanges var av
arbetskraften arbetskraftsun-nordiska medborgarna i arbetslösa enligt

bland kvinnor och blanddersökning, 32,3 29,4 män.procent procent
de svenska medborgarna uppgick arbetslösheten under tidFör samma

för utomnordiska invandrare med svenskt medborgar-till 7,3 procent,
arbetslösheten under andra halvåret 1996.skap 19,3 Iprocentvar

kategorier detta försämring jämfört med årsamtliga 1995.var en
arbetsmarknaden för deslutsatser dras iDe ärrapporten attsom

utomnordiska medborgarna kommer fortsatt kärv ävenatt vara om ar-
och den svenska konjunkturen förstärks under inne-betsmarknadsläget

Även1997-1998. arbetslösheten kommervarande och årnästa attom
förbättringen första hand desjunka under dessa år kommer den inte i

till del.utomnordiska medborgarna
utomnordiska medborgare anmälda vidSåväl bland svenska som ar-

betsförmedlingen kort skolutbildning, dvs. högst grund-har många en
utomnordiska medborgarna har dock genomgåendeskoleutbildning. De

arbetssökande grundskoleutbildning ellerbetydligt andel medstörre
Åjämfört med de svenska. andra sidan har de utomnordiskalägre

högskoleutbildademedborgarna också genomgående högre andel änen
vid arbets-medborgare. femte utomnordisk medborgaresvenska Var

högskoleutbildning drygt blandförmedlingen har 10 procentmoten
också utomnordiska medbor-medborgare. vanligaresvenska Det är att

gymnasieutbildning medborgare.svenska Dethar treårig ängare en
utbildningsbakgrunddock skillnader i inomfinns utom-stora gruppen

finns enligt den nämndanordiska medborgare. Det rapportenovan
talar för den höga arbetslöshetsnivån blandmycket utomnor-attsom

diska del beror på andel enbart harmedborgare till viss att storen
grundskoleutbildning.

faktor för fåföljande. avgörandeTroliga orsaker En attanges vara
arbetsförmed-kunskaper svenska språket. Enligtgoda i detarbete är
dåliga grund-del de arbetssökande invandrarnalingen har storen av

mycket för dem kon-i svenska vilket det svårtkunskaper gör äratt att
utomnordiska medborgare harde lediga jobben. Mångakurrera om

utbildningsbakgrund för kunna uppfylla de allt högreotillräcklig att
från AfrikaFramförallt gäller detkraven på arbetsmarknaden. grupper

andelen enbart grundskola uppgår tilloch där med 50Asien procent.
det förekommer etniskEnligt kan orsak även attrapporten varaen

uppfattning också uttrycksdiskriminering på arbetsmarknaden, en som
utredningens direktiv.i

expettbilaga till betänkande ArbetsmarknadspolitiskaI etten av
kommittén SOU baserat på intervjuer med slumpvis utvalda1996:34,

slutsatsenarbetsgivare registrerade i AMS vakansregister, dras att ar-
betssökande med anknytning till sociala nätverk kan utsattavarasvag
för diskriminering eftersom informella sökkanaler spelade mycketen
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roll vid rekryteringen arbetskraft. Sådana sökande hade bristan-stor av
de möjligheter få information jobb via informella kanaler.att om

slutsats kan dras arbetsgivare, verkar förDen är att attsom en som
anställningar söks alla, bör använda de for-lediga etnicitet,oavsettav

formella då här arbets-mella sökkanalema. Till de sökkanalema avses
förmedling platsannonser de tidningar.i störresamt

Emellertid medför, enligt arbetsgivaresäven sätt göraattexperterna,
för arbetssökande få arbete.urval, svårigheter vissa att

emellertid också urvaltyder påIntervjusvaren sättet göraatt att
Enligt behöver inte detta bero påmissgynnar invandrare. attexperterna

egenskapen invandrare negativarbetsgivare äratt utanatt varaanser
statistisk diskriminering. Arbetsgivarendet kan utslagettatt avvara

kunskap debedömer således individuella sökande på basis den anserav
de sökande tillhör.sig ha den grupp somom

hållaarbetsgivare finner det motiverattyder påIntervjusvaren attatt
fall använda enkeltinformationskostnadema i mångaattgenomnere

arbetslöshet,platssökande,karaktäristika hosobserverbara som som
produktivitet.indikationer på förväntad

finnstyder på detemellertid också intervjusvarfinnsDet att ar-som
attityderrekryteringsbeteende styckenvilkas i vissabetsgivare styrs av

överväganden.rationella ekonomiskaeller fördomar och inte
delexpertutlåtandet för utredningenskan draslutsats viDen ärav

åtgärder.föreligger starkt behov aktivaför del detvårär ettatt att av
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Internationella åtaganden2

arbetslivet direkt behandlad ietnisk diskriminering iFrågan är treom
ratificerat; rasdiskrimineringskon-Sverige har FN:skonventioner som
ekonomiska, sociala och kulturellaFN-konventionenvention, rät-om

i frågadiskrimineringtigheter och ILO-konventionen lll omomnr
har FN-konventionenanställning och yrkesutövning. Härutöver om

omfattarrättigheter tolkats så denmedborgerliga och politiska ävenatt
Härtill kommer de konventionerarbetslivet.diskriminering ietnisk

invandrad arbetskraft, ILO-konventionenangåenderatificeratSverige
främjan-samband med migration ochmissbruk iskydd143 motomnr

avseende på möjlig-likställighet medmigrerande arbetstagaresde av
Europarådets kon-Europarådets sociala stadga,behandling,heter och

och årsarbetstagares rättsställning 1982migrerande över-vention om
Ytterligarenordisk arbetsmarknad.enskommelse engemensamom en

hararbetstagare och deras familjer 1990migrerandeFN-konvention om
skall ratificeraSverigegeneralförsamlingen. Fråganantagits omav

närvarande regeringskansliet.bereds för ikonventionen
hänvisas tillförpliktelser förhållande till EUigäller SverigesSåvitt

Gällandeavsnitt 3.1 rätt.om

Rasdiskrimineringskonventionen

År angående rasdiskri-konventionratificerade Sverige FN:s1971
åtskill-människorjämlikhet mellansyfte faktiskminering utanärvars

etniskt Ge-eller nationellt ellergrund hudfärgnad på ursprung.av ras,
fördöma rasdiskrimine-artikel 2 åläggskonventionen staterna attnom

avskaffas posi-för rasdiskrimineringverkaring, samt attattatt genom
människor oberoendefrämja jämlikhet mellanåtgärdertiva av ras m.m.

däri-medel,förbjuda och med alla lämpligadetta syfteskall iStaterna
slut påomständigheterna påkallar,lagstiftningbland den göra ras-som
sida.eller organisationersfråndiskriminering grupperspersoners,

avskaffaförbjuda ochförbundit sigartikel harGenom 5 attstaterna
åt-och tillförsäkraalla dess formerrasdiskriminering i utanatt envar,

eller etniskthudfärg eller nationelltskillnad grundad på ursprung,ras,
särskiltvad åtnjutandet vissainför särskilt ilikhet lagen, upp-avavser
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räknade rättigheter, bl ekonomiska och sociala. Härmed rättenavsesa
anställning,till arbete, till fritt val till rättvisa och gynnsamma ar-av
arbetslöshet, till lika lön för lika arbetebetsvillkor, till skydd mot samt

till lön för arbete, bilda och ansluta sigrättvis och rätten attgynnsam
till fackförening och till undervisning och utbildning.rätten

tillförsälcra skyddartikel åläggs delsI 6 staterna att motenvar
enligt konventionen, dels tillkränkning hans eller hennes rätträttav

för sådan skada.ersättning
Rasdiskrimineringskommittén, består 18 oberoende exper-som av

infördeefterlevnaden konventionen. Sverigeövervakar Innanter, av
viduppmärksammade kommitténlagen etnisk diskriminering ettmot

lagstiftning. riktadetillfällen avsaknaden sådan 1991flertal I marsav
kritik på grund härav.kommittén direkt Sverigemot

varvid kommitténgranskades i augusti 1997,Sverige notera-senast
pågick beträffande lagen etnisk diskrimine-de utvärdering motatt en

innebärandeutfärdade rekommendationring. Kommittén även atten
lagstiftning,adekvata administrativa åtgärder ellerSverige, genom

jämlikhet förför främja ekonomisk och socialskulle stärka arbetet att
och etniskainvandrare, flyktingar minoriteter.

kulturellasociala ochFN-konventionen ekonomiska,om

rättigheter

kulturella rättighetersociala och rati-FN-konventionen ekonomiskaom
för-innehåller få konkretaKonventionenficerades Sverige 1971.av

mål för de anslutna Arti-i huvudsakpliktelser staterna.sätterutan upp
tillgängligatill fullo utnyttja sinakel stadgar åtagit sig2 attatt staterna
rättigheterkonventionen inskrivnaför säkerställa, de iattattresurser

ochalla därtill ägnade medel dåförverkligas helhetgradvis i sin genom
område. Artikel 2:2 in-åtgärder lagstiftningenssynnerhet påi genom

diskriminerings-diskriminering varvidbestämmelsenehåller omen
politisk elleromfatta hudfärg, kön, språk, religion,grunderna ras,anges

egendom, börd ellernationellt eller socialtuppfattning, ursprung,annan
status.annan

har åtagit sigundertecknandet konventionenGenom attstaternaav
rättigheternakonventionen ekonomiska ibl de i angivnagaranteraa
följande eko-icke-medborgare. konventionenförhållande till I anges

till arbete, till yrkesvägledning ochnomiska rättigheter; rätten rätten
ochtill lika lön för arbete lika värde tillyrkesutbildning, rättenrätten av

villkor.befordran anställningen på likai
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granskas för ECOSOCS:s FN:sKonventionsstatemas rapporter
beståendekommitté 18och sociala råd räkningekonomiska avav en

detuttrycktesfrån 1996självständiga I överrapportexperter. oroen
kulturellaekonomiska, sociala ochinvandrareökande antalet rät-vars

denvidareskydda.det ålåg Sverige Itigheter attrapportenatt angavs
till ökade socialaSverige har lettekonomiska tillbakagången i spän-

antal fallbl ökatvilket kommit till uttryckningar ett avgenoma.
ibland lett till våld.ökad segregation vilketfrämlingshat ochrasism,

adekvatafortsätta vidtagauppmanadessvenska regeringenDen att att
sociala välfärdennedskärningarna densäkerställa iåtgärder för attatt

dettaförpliktelser under konventionen. Ibrott dessresulterar iinte mot
uppmärksamhetspeciellrekommenderade rådet blsammanhang atta

skynda på denarbetslöshetenbekämpariktas ävensomsamt attmot att
invandrare.sociala integrationen av

politiskamedborgerliga ochFN-konventionen om
ICCPRrättigheter

ratificera-och politiska rättighetermedborgerligaFN-konventionen om
följande lydelse:Artikel 26 hardes Sverige 1971.av

skydd lagenhar tillochlika inför lagenAlla utanrättär samma av
förbjuda all åt-detta avseende skall lagenIåtskillnad något slag.av
skydd varjelikvärdigt och effektivtskillnad och motettgarantera envar

ellerpolitiskhudfárg, kön, språk, religion,grundåtskillnad på ras,av
förmögenhet, bördhärkomst,nationell eller socialåskådning,annan

ställning övrigt.eller i
kvin-konventionenrättigheterna ioch politiskacivila garanterasDe

.åtskillnad. art 3och män utannor
eller fri-tillse den,sighar åtagit rättKonventionsstatema attatt vars

få sinmöjligheterskall ha lagligakränkts,konventionen atthet enligt
frihet säkerställd art 2.3.ellerrätt

förkommittéövervakas FN:skonventionenEfterlevnaden avav
september 1995.igranskadesrättigheter. Sverigemänskliga senast

etnisk diskrimi-infört lagenSverigevälkomnade dåKommittén motatt
kunde åbero-direktregler intebeklagade konventionensnering attmen

den öka-farhågoruttryckteKommitténinför svensk domstol. överpas
samhället,det svenskafrämlingsfientligheten inomochde rasismen

medborgare.framförallt bland samhällets unga
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diskrimineringILO-konventionen lllnr om

yrkesutövninganställning och

anställningangående diskriminering ochILO-konventionen 111nr
och ratificerades Sverige 1962.år 1958yrkesutövning antogs av

förbandratificerandet konventionen sig Sverigeoch medI att ut-av
avsedd metoder,nationell politik,forma och tillämpa att genom an-en

likställdhet medförhållanden och främjaefter landets praxis,passade
ochfråga anställningmöjligheter och behandling iavseende på yr-om

nämnda hänse-avskaffa diskriminering isyfte varjekesutövning i att
ende.

åtskillnad,varjedefinierar diskrimineringKonventionen ute-som
politiskhudfärg, kön, religion,företräde grundslutning eller av ras,
har tillsocialtnationell härstamning elleruppfattning, ursprung, som

behandlingmöjligheter eller ilikställdhet med avseende påföljd att
eller beskäreseller yrkesutövning omintetgöresfråga anställningom

tillträde tillyrkesutövning förståsMed anställning ochart. a.l även
särskilda yrkenanställning och tillyrkesutbildning, tillträde till samt

Till diskrimineringsgrun-anställningsvillkor art 1:3.och andralöne-
efter samråd med blmöjlighetratificerandedema har stat att, a ar-en

medborgarskap.ytterligare andra,läggabetsmarknadens tparter, ex
för arbets-företrädareefter hörandekan medlem,Enligt 5art aven
tillgodoseavseddasärskilda åtgärderbeslutamarknadens attattparter

behoverkänns ivilka allmäntbehovet hosdet speciella varapersoner
skall diskriminering.bistånd,särskilt skydd eller inte anses somav

arbetskonferensens utskottexpertkommitté ochopartiskEn ett av
År kommitténriktadeefterföljs. 1990konventionenövervakar att en

åtgärder iredogöra för vilkasvenska regeringentill denbegäran att
och/ellerarbetsmarknadensöverenskommelse mellanform parterav

etnisk diskri-för förbjudavidtagits eller planeratslagstiftning attsom
till ersättninglag införaombads också iRegeringenminering. rättatt

sysselsätt-elleri anställningdrabbats diskrimineringför den som av
etnisk dis-Sverige infört lagennoterade kommitténning. 1995 motatt

kriminering.
iuttalade dessförinnan, 1988,expertkommitténoberoendeDen en

rekommendationenkonventionen ochtillämpningenrapport nravom
beslutdiskriminerandefå till stånd rättelsemöjligheten111 attatt av

likainstitutionell struktur avseddoch förekomsten garanteraattav en
praktiska betydelse. Enoch behandlingmöjligheter är största norm-av

offentliga arbetsgivare konsek-bildande effekt kan uppnås attgenom
denolika etniska ilika behandlingbeaktar fråganvent grupperavom

väsentligavid anställning. iframförallt Detoffentliga verksamheten, att
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fallarbetslivet kan användas imetoder och rättsmedel inomsedvanliga
övervakningregler förbetonades. Vidarediskriminering attangavsav

tillskapas.företagen bordejämlikheten upprätthålls ihur den etniskaav
åtgärder direkt diskriminering.vidtaförsta hand måsteI motstaterna

inriktas påoch praktiska åtgärderDärefter måste ekonomiska att un-
får möjlighet intaså deför särskiltderlätta attattutsatta engrupper,

diskriminering.präglassamhället inteposition i som av

rättigheternade mänskligaEuroparådets konvention om

tillstadgarde mänskliga rättigheternakonventionEuroparådets rättom
till fack-bilda och ansluta sigdäri inbegripetföreningsfrihet, rätten att

slaveri ellermå hållas iVidare stadgas ingenartikel ll.föreningar att
fri- ochalla de rättig-artikel 14artikel 4. Enligtträldom garanteras

religi-hudfárg, språk,kön,konventioneniheter oavsett ras,som anges
till-social härkomst,nationell elleråskådning,politisk eller annanon,

ställningbörd eller iförmögenhet,nationell minoritet, öv-hörighet till
ellerarbetssökande eller arbetstagareskydd förspecifiktNågotrigt.

Sådanainnehåller konventionen däremot inte.arbetslivetreglering av
sociala stadga.Europarådetsfrågor regleras av

sociala stadgaEuroparådets

europeiska konven-kompletterar denstadganeuropeiska socialaDen
rad principer.innehållerrättigheterna, ochmänskligadetionen enom

uppehälle iförtjäna sittha möjlighetskall ettBl attatt envarangesa
arbetsvillkortill skäligaalla arbetstagarearbete,valt rättfritt ägeratt
fördragsslu-medborgare iarbetsförhållanden,och sundaoch atttrygga

fördragsslutandeförvärvsarbete ilandtande annaträtt utövaäger att
denmedborgare ilandetsvillkor detland på senare egnasomsamma

föranleder tilloch sociala hänsynviktiga ekonomiskamån annat
fördragsslutandemedborgare imigrerande arbetstagare ärsamt att som

för-biståndskydd och ifamiljer tillderasland annatäger rättsamt
dragsslutande land.

förvärvsarbete äsyfte säkerställahar,Sverige i utövarätten attatt
tillämpablåtagit sigfördragsslutande territorium, attparts aannan

bestämmelserdeliberal anda och mjukabestämmelsergällande i upp
syftearbetstagare.utländska Ireglerar anställning att tryggaavsom

och biståndtill skyddderas familjersmigrerande arbetstagares och rätt
förhållandensådanabl i den månvidare åtagit sighar Sverige atta

administrativunderkastadelagstiftning ellerregleras är myn-genom
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sådana arbetstagare behandling intedighets kontroll, garantera en som
medborgarnatillkommer de imindre förmånlig denänär egnasom

arbetsförhållanden,och andra anställnings- ochfråga avlöningom
kollektivavtaloch åtnjuta imedlemskap i fackliga organisationer rätt att

fastställda förmåner.

arbetstagareskonvention migrerandeEuroparådets om

rättsställning

rättsställningmigrerande arbetstagaresEuroparådets konvention om
och deras familjemedlemmars rättig-utländska arbetstagaresreglerar

arbetsförhållanden.arbetstillstånd och Kon-avseende blheter med på a
inteoch ålägger Sverigeratificerades Sverige 1983ventionen attav

inhemskamindre förmånligtbehandla invandrande arbetstagare än ar-
arbetsförhållanden och uppsägning.betstagare vad gäller

medmissbruk i sambandILO-konventionen 143 omnr

migrerandefrämjandemigration och avom

möjligheteravseende pålikställighet medarbetstagares
behandlingoch

ochsamband med migrationmissbruk iILO-konventionen 143nr om
med avseendelikställighetarbetstagaresfrämjande migrerandeom av

ratificerades Sve-ochbehandling år 1975på möjligheter och antogs av
förmedlemsstatföljande lydelse. VarjeArtikel 10 harrige år 1982.

ochutformagällande förpliktar sigdenna konventionvilken är att ge-
med metodersyftar till främja ochpolitiknomföra nationell attsomen

lik-sedvanorförhållanden ochefter nationellalämpande garantera
avseende påmedoch behandlingfråga möjligheterställdhet i an-om

och kulturellatrygghet, fackligasocialoch yrkesutövning,ställning
friheter förindividuella och kollektivaochrättigheter personer som

ellerarbetstagaremigrerandedess territoriumlagligen vistas inom som
familjer.medlemmar derassåsom av

ratiñcerat konventionen.Sverige har
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migrerande arbetareILO-konventionen 97nr om

harmigrerande arbetare 1949ILO-konventionen 97 antogs menomnr
har till syfteratificerats Sverige. Konventioneninte att motver-ännu av

arbetskraft förhållande till landetsinvandrad ika diskriminering ar-av
till nationalitet, trosbekän-åtskillnad med hänsynbetskraft; "utan ras,

lagligen inom dessbehandla immigranter, vistasnelse eller kön som
blmedborgare" såvitticke mindre förmånligtterritorium, än avseregna

yrkesutbild-arbetstid, lärlingsskap ochsociala fönnåner, lön, annana
ning.

.
folk-sociala förmåner i Sverige,hänvisning till vissaMed tatt ex

svenska medborgare ansågs i 1950: 188förbehållnapensionen, propvar
ratifi-tills vidare.borde anstå Dettaratifikationen konventionenatt av

föreslog iundanröjt. ILO-kommitténkationshinder re-numerasynes
delbetänkandeInvandrarpolitiska kommitténsmissyttrande över

kommittén i sinaInvandrarpolitiskatill Invandrare1995:76 Arbete att
ratificeramöjligheten konven-skulleövervägandenfortsatta pröva att

tionen.

Överenskommelsen nordiskom en gemensam
arbetsmarknad

överenskommelsenländer harnordiska rättMedborgare i attgenom
Överenskommelsen föreskriverländerna.de nordiskafritt arbete ita

får försättaland intearbetsmarknaden ibestämmelserockså ettatt om
lan-lägefördragsslutande länderna idemedborgare i övriga änsämre

fördragsslutande land be-åläggsmedborgare. Vidaredets attegna
anställd ifördragsslutande landhandla medborgare i är ettett an-som

arbetsvillkor, påandraland, såvitt gäller löne- ochsådannat samma
medborgare.detta landssätt som egna
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Gällande3 rätt

1 EG-rätten

Diskriminering på grund etnisk tillhörighet arbetsmarknadenspåav
område regleras i bla Unionsfördraget, artikel och EG-6 48,
förordningen fria rörligheten den artikelden i 6 A isamtom nya
unionsfördraget, regeringskonferensen Amsterdamtillkommen på i

Även likabehandling1997. EG-rätten mellan kvinnor och män,om
Unionsfördraget, likabehandlingsdirektivet, li-däribland artikel ll9 i

kalönedirektivet förslaget till bevisbördedirektiv,och intresse iär av
detta avseende.

Unionsfördraget, artikel förbjuder all diskriminering grundpå av
nationalitet. Rådet kan enligt förfarandet artikel bestäm-i 189 antac
melser syfte förbjuda sådan diskriminering.i att

Artikel 48 lyder:
rörlighet för arbetstagare skall säkerställas inom gemenska-Fri

pen...
skall diskrimineringfria rörlighet innebära allDenna att av ar-

avskaffasfrån medlemsstaterna grund nationalitet skallbetstagare på av
anställningsvillkor.vad gäller anställning, lön arbets- ochoch övriga

artikel och såväl direkt indirekt diskrimine-Både 6 48 täcker som
dess avsiktliga och oavsiktliga form.ring i

förordning arbetskraftens fria rörlighetRådets EEG 1612/68 omnr
inom gemenskapen medlemsstats medborgaregaranterar sammaen

fråga anställnings- ochrättigheter landets medborgare isom omegna
arbetsvillkor begränsat undantag för språkkunskaper.med visstm.m.

behandlaVidare förbjuds medlemsstat på grund nationalitet nå-att av
frågaannorlunda landets arbetstagare i anställnings-än omgon egna

arbetsvillkor, speciellt vad gäller lön, avskedande och, han elleroch om
skulle bli arbetslös, återinsättande arbete eller återanställning.hon i

Förordningens förbud omfattar såväl direkt indirekt diskrimine-som
ring.
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arbetskraftens friaförordningoch RådetsUnionsfördragetBåde om
åberopas ieffekt och kank direktgemenskapen harrörlighet inom s

lagstiftning.nationellmellankommandedomstolsvensk utan
klartdetAmsterdam stårregeringskonferensen iEfter attnumera

bl pådiskrimineringdirektiv fråganufárda imöjlighetharEG att aom
iArtikel 6 Aochreligionetnisktellergrund tro.ursprung,rasav

Unionsfördraget :
bestäm-de övrigapåverkar tillämpningendetUtan att av

befogenheterför defördrag och inomdettamelserna i ramen
be-enhälligtrådetgemenskapen, kanfördraget genomgersom

hörtefter ha Europa-ochkommissionenförslagslut på attav
diskrimi-för bekämpaåtgärderlämpligavidtaparlamentet att

ellerreligionetnisktgrund kön,pånering ursprung,ras,av
sexuell läggning."ålder ellerfunktionshinder,övertygelse,

Även ochkvinnorlikabehandlingomfattar mändirektivde avsom
för-artikel 119 ifastställs ilikabehandlingPrincipenintresse.är omav

med-tillnärmningen75/l17/EEGdirektivrådetsoch idraget avom
förlika lönprincipentillämpningenlagarlemsstatemas omavom

genomförandet76/207/EEGdirektiviochkvinnor män samt avom
tillgångfrågaoch ikvinnorlikabehandling mänprincipen omavom

arbetsvillkor. li-Ibefordranochyrkesutbildninganställning, samttill
artikelikalönedirektivet anges

för likamän....innebärochför kvinnorlön attlikaPrincipen ar-om
pådiskrimineringallvärdelikatillerkännsarbeteförbete eller som

för ersättning-och villkorformervid allaavskaffasskallgrund könav
en.

bestämmaanvänds förarbetsvärderingssystem attsynnerhetI när ett
ochkvinnorför bådekriterierbaserat påmåste dettalön, sammavara

grundpådiskrimineringutesluter alldetså,utformatoch attmän vara
kön.av

likalönsprincipensäkerställaåtagit sighar attMedlemsstaterna att
stridermellan könendiskrimineringallavskaffatillämpas samt som

författ-andraochhänföras till lagaroch kanlikalönsprincipenmot som
möjlighet förinföraåtagit sigvidareharMedlemsstaterna attningar.

lagstift-nationellgällandesinförfördelad kunna rättgöraatt genom
formtrakasserier iförbudinnehållerDirektivetning. även motett av

gällande.förbudetden söktpåföljdavskedande göramot somsom en
direkt ochbådeuttryckligenförbjudslikabehandlingsdirektivetI

di-tolkning kräverEG-domstolensEnligtkönsdiskriminering.indirekt
jämförakönkonkretdet finns attmotsattrektivet inte att person aven
direkti-föreligga. Iskall kunnakönsdiskrimineringför otillåtenmed att

direktivets be-ilikabehandlingsprincipenfastartikel slås2.1 attvets
helst diskri-förekomma någonfårdet inteinnebärstämmelser att som
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minering på grund kön, varken direkt eller indirekt, särskilt medav
hänvisning till äktenskaplig eller familjestatus, undantagstatus tre an-

i artikel. artiklarnaI 3-5 konkretiseras kravet på likabe-ges samma
handling olikai situationer.

förslag COMEtt 96 340 till fördelning bevisbördan måliav om
könsdiskriminering har ochutarbetats bli vid Rådetsväntas antaget

i december Förslagets1997. artikel har följande4.1 lydelse:möte
Medlemsstaterna skall enligheti med sina nationella vidtarättssystem
nödvändiga åtgärder för säkerställa det,att att när personer, som anser
sig kränkta principen likabehandling har tillämpatsinteattgenom om
på dem, inför domstol eller behörig instans lägger fram faktaannan

anledning det har förekommit direkt eller indirektatt anta attsom ger
diskriminering, skall åligga svaranden bevisa det föreliggerinteatt att
något brott likabehandling.principenmot om

Enligt förslaget finns det inget hinder för medlemsstat införaatten
bevisregler fördelaktiga för käranden. Artikel 4.2.ärsom mer

Förslaget definitioninnehåller indirekt diskrimineringäven en av
artikel 2. lyder detta direktivDen I med principen likabe-avses om
handling helst diskriminering fåringen ske grundvalpå kön,att som av
varken direkt eller indirekt. Enligt den likabehandlingprincip om

i punkt föreligger indirekt diskrimineringl skenbartnärsom anges en
neutral bestämmelse eller skenbart neutralt kriterium eller förfa-ett
ringssätt missgynnar väsentligt andel den kö-störreen personer av ena

såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet lämp-net, är
ligt och nödvändigt och kan motiveras med objektiva faktorer som

kön.inte har samband med Direktivet slår denna del fastipersonemas
gällande EG-rätt, sådan den kommit till uttryck EG-domstolensi prax-

föreslås träda kraft denis. Det i januari 2001.1senast

3.2 Svensk nationell rätt

3.2.1 Lagen etnisk diskrimineringmot

Eftersom mycket tydde på etnisk diskriminering förekom på denatt
svenska arbetsmarknaden och då de dåvarande rättsreglema bedömdes
inte tillräckligt skydd infördes den juli lagen19941ett gottge
1993:134 etnisk diskriminering. Målsättningen lagstift-mot attvar

skulleningen grundläggande skydd sådana fall etnisk dis-ett motge av
kriminering direkt stötande för den allmänna rättskänslan ochsom var
där det diskriminerande hade framträdande roll. Förbudetmomentet en
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negativinnebarförfarandenotillbörligaavsiktligariktades mot som
omfattades intediskrimineringIndirektgrund.etnisksärbehandling på

arbetsgiva-därdiskrimineringavsiktligfalldeförutomförbudet, avav
Lagstiftningen"dimridå.föreskriftgenerellsiganvänt somenavren
Förbudetanställda.redanarbetssökande och motbådeskyddgav

arbets-fall därinriktades påarbetssökandesärbehandlingotillbörlig av
Förbudetdiskriminerade.den motanställt någonhade ängivaren annan

ochanställnings-påinriktadesarbetstagaresärbehandlingotillbörlig av
ingripande åtgär-särskiltarbetsledningsbeslutarbetsvillkor, samtandra

valdeLagstiftarenarbetstagaren. attsidaarbetsgivarensfrånder mot
utformasförbudsreglemajämställdhetslagen, låtaskillnadtillinte, mot

med hän-framföralltlagstiftaren,beslötVidarepresumtionsregler.som
rastillhörighet,dokumentering attmissbrukförriskentill exavavsyn

åtgärder.aktivaomfattaskullelagen inte
DO in-diskrimineringÅr etniskombudsmannenhade1986 mot
diskrimi-etnisknämndombudsmannenstöd motochrättats ensom

lagenursprungligenregleradesVerksamheternanering. genom
tillfördesBestämmelserna överdiskriminering.etnisk1986:442 mot

tillsammansbildadeochdiskrimineringetnisklagenden enmotnya
enhet.

iförekommerdiskriminering inteförskall verkaOmbudsmannen att
Verksamhetsområdetsamhällslivet.områden iandraeller påarbetslivet

skalluppmärksamhetSärskild ägnasprivatlivet.således inteomfattar
arbetslivet.diskriminering ietnisk

opinionsbildan-fall, delsenskildarådgivande idelsuppgiftDO:s är
ombudsmannenskallinformationochöverläggningarblde. Genom a

kartläg-förochområdet iakttasrättsregler på attgällandeförarbeta att
arbets-Pådiskriminering.etniskåtgärderytterligarebehovet motavga

föreläggavitevidbefogenheterombudsmannenhar attområdelivets
ochombudsmannenmedöverläggningartillkommaarbetsgivare att

upplysningar.lämna DO
uppgifthardiskriminering attetniskNämnden ge om-mot som

lagentillämpningenfrågorviktigaprincipielltråd ibudsmannen avom
andra åt-ellerförfattningsändringarföreslå deregeringenhosoch att

Nämndendiskriminering.etniskmotverkaägnadegärder är attsom
förelagt.ombudsmannenvitebesvärskall vidare överpröva som

fall,i vissadiskrimineringetniskförbudinnehåller motLagen, som
diskri-etniskMeddiskriminering.etniskmotverkaändamålhar till att

till andraförhållandeinågon missgynnaslageniminering attavses
påbehandlingkränkandeellerorättvisförpåeller utsättssättannat

trosbekän-elleretnisktellernationellthudfärg,grund ursprungras,av
otillbörligförbud sär-regleråterfinnsoch mot9§. I 8nelse l om

arbets-fårEnligt 8 §arbetstagare.arbetssökande ochbehandling enav
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givare inte otillbörligt särbehandla arbetssökande förbigåatten genom
den arbetssökande på grund hans eller hennes hudfärg, natio-av ras,
nella eller etniska eller trosbekännelse.ursprung

Enligt 9 får§ arbetsgivare inte heller otillbörligt särbehandlaen en
arbetstagare på grund hennes eller hennes hudfárg, nationellaav ras,
eller etniska eller trosbekännelse attursprung genom

tillämpa oförmånliga anställnings- eller andra arbetsvillkor,
leda och fördela arbetet förpå arbetstagaren påtagligt oför-ett

månligt ellersätt,
avskeda perrnittera ellersäga vidta någon jämförligupp, annan

åtgärd arbetstagaren.mot
En arbetssökande inte har anställts eller arbetstagaresom en som

inte har befordrats eller tagits till utbildning och misstänkerut attsom
han eller hon för otillbörli särbehandling, har på begäranutsatts rätt attg
få skriftlig uppgift arbetsgivaren och omfattningenartenen av om av
den utbildning, den yrkeserfarenhet och de andra jämförbara meriter
den har i stället fick arbetet eller utbildningsplatsen 10§.som

avtalEtt föreskriver eller medger sådan särbehandling la-som som
förbjuder ogiltigt i den delen 11§.är Avtalet kan under för-vissagen

utsättningar jämkas eller förklaras ogiltigt i sin helhet l2§.
Vid konstaterad diskriminering kan arbetsgivaren åläggas utge er-

sättning för kränkning och, såvitt otillbörligt särbehandladavser en ar-
betstagare, kan ersättningen omfatta ekonomiskt skadestånd.även Har
flera diskriminerats skall skadeståndet bestämmas endastsom om en
blivit diskriminerad och således delas mellan dem l3-14§§. Lagen
innehåller regel jämkning skadeståndäven l5§.en om av

Mål otillbörlig särbehandling, ogiltigförklaring avtal ellerom av om
skadestånd skall handläggas enligt lagen 1974:371 rättegång iom
arbetstvister l6§.

Ombudsmannen etnisk diskriminering får föra talan förmot en en-
skild arbetssökande eller arbetstagare, den enskilde medger det ochom

ombudsmannen finner dom i tvisten betydelsefull föratt ärom en
rättstillämpningen eller det finns särskilda skäl för det. Om-annars
budsmannen får han eller hon finneräven, det lämpligt, iom samma
rättegång föra talan ombud för den enskilde. Ombudsman-annan som

talan förs vid Arbetsdomstolen 17§.nens
Diskrimineringsombudsmannens talerätt subsidiär till arbets-är ev.

tagarorganisation 18§.
Lagen innehåller regler handläggningäven 19-23§§om gemensam

regler preskription 24-26§§.samt om
Talan förs ombudsmannen behandlas talan hadesom av som om

förts på arbetstagaren eller den arbetssökandevägnar 27§.egna av
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Jämställdhetslagen3.2.2

samhälletsföruttryckinfördes1991:443 ettJämställdhetslagen som
och La-kvinnormellanjämställdhet män.principenerkännande omav

ochtjänsteller privatoffentliganställningar ialla slagsförgällergen
Jämställd-åtgärder.diskriminerandeindirektochdirektbådeomfattar
ochfrämja kvinnors mänsdess luttrycks iändamål atthetslagens

arbetsvillkorandraoch samtanställnings-arbete,frågailika rätt om
Lagreglemaarbetslivet.jämställdhet iarbetetutvecklingsmöjligheter i

respek-könsdiskrimineringförbudhuvudavsnitt,två mottillhänför sig
aktiva åt-menadeLagstiftarenjämställdhet. attföråtgärderaktivative

diskri-förbudmed dess motlagensäkerställa attgärder sätt attettvar
till-bildarhuvudavsnittentvåmedel. Deverksamtblevminering ett

framåtsyftandepåkravåtgärderaktivaMedhelhet. avsesensammans
åt-Aktivajämställdhet.uppnåförsidaarbetsgivarens attfrånåtgärder

be-verksamhetför sininomarbetsgivare attgärder ålägger ramenen
kanjämställdhetsarbete. Dettamålinriktatochplanmässigtdriva ett

kvin-bådeförsiglämpardensåarbetsplatsen attinnebära att anpassa
anställningarledigaförverkaskall attArbetsgivaren ävenoch män.nor

åtgärderlämpligaoch andrautbildningkönenbådasöks samt genomav
ocharbeteskildaikönenmellan typerfördelningjämn avfrämja en

arbetstagare.kategorierolikainom av
sådanaundermissgynnasnågonkönsdiskriminering om-attMed avses

sambandindirektellerdirektharmissgynnandet ettständigheter att
könsdiskrimi-Otillåten§.15könstillhörighetmissgynnadesmed den

befordranelleranställningvidarbetsgivareföreligger närnering en
framför någon mot-någonbefordranför avutbildning annanutsereller

förförutsättningarsakligabättreförbigås hardenfastänkön,satt som
kanarbetsgivarendock integällerDettautbildningen.ellerarbetet om

med densambandharindirektellerdirektsigbeslutetvisa att vare
strävandenled ibesluteteller är ettkönstillhörighet, attmissgynnades

detellersärbehandling attpositivarbetslivetjämställdhet ifrämjaatt
särskilt intresseideellt ellertill sådant annat somhänsynberättigatär av

arbetslivetijämställdhetför intressetvikabörinteuppenbarligen av
§-16

föreligga närkönsdiskrimineringotillåtenskall ar-Vidare anses
beford-förutbildningellerbefordranelleranställningvidbetsgivaren

likvärdigaharkönnågon motsattframförnågon somavutser annanran
detutbildningen, ärellerarbetetförförutsättningar sanno-sakliga om

pånågonmissgynnabeslutarbetsgivarens är attmedsyftetlikt att
köns-otillåtenskall§Enligt 18§.17könhennesellerhansgrund av

lönlägretillämpararbetsgivareföreligga närdiskriminering enanses
demarbetstagareför änanställningsvillkor someller sämre enannars
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arbetsgivaren tillämpar för arbetstagare kön, de utförmotsatt närav
arbete betrakta likaär eller likvärdigt.att Detta gäller docksom som
inte arbetsgivaren kan visa de olika anställningsvillkorenatt berorom
på skillnader i arbetstagarnas sakliga förutsättningar för arbetet eller att
de i fallvarje inte sig direkt eller indirekt har samband medvare ar-
betstagarnas könstillhörighet. Enligt 19 § skall otillåten könsdiskrimi-
nering föreligga arbetsgivare ledernär och fördelar arbetet påen ett
sådant arbetstagaresätt blir påtagligtatt oförrnånligt behandlad ien

Ävenjämförelse med arbetstagare kön. här har arbetsgiva-motsattav
hänvisning till 16 § andra stycket, möjlighet föra motbe-ren, genom att

visning. Otillåten könsdiskriminering skall vidare föreligga näranses
arbetsgivare anställningsavtal,säger omplacerar,ett permitteraren upp

eller avskedar någon eller genomför jämförlig åtgärd till ska-en annan
da för arbetstagare det könet, åtgärden direkt eller indi-en av ena om
rekt har samband med arbetstagarens könstillhörighet. Detta gäller dock
inte arbetsgivaren kan visa beslutet led i strävandenatt ärom ett att
främja jämställdhet i arbetslivet eller det berättigat hänsyn tillatt är av

sådant ideellt eller särskilt intresseett uppenbarligenannat inte börsom
vika för intresset jämställdhet arbetsliveti 16 § andra stycket punktav
2 och 3.

På lagenisätt etnisk diskriminering har arbets-motsamma som en
sökande, inte har anställts eller arbetstagare inte har be-som en som
fordrats eller tagits till utbildning för befordran,ut på begäran fårätt att
skriftlig uppgift arbetsgivaren och omfattningen utbild-artenav om av
ning, yrkeserfarenhet och andra jämförbara frågameriter i denom av

kön fick arbetet eller utbildningsplatsenmotsatt 21 §. Till skill-som
nad lagen etnisk diskriminering förutsättermot dennamot interätt att
den arbetssökande eller arbetstagaren måste ha misstanke hanattom
eller hon diskriminerats.

Jämställdhetslagen innehåller förbud trakasserier, vilket la-ett mot
etnisk diskriminering saknar. En arbetsgivaremot får integen utsätta en

arbetstagare för trakasserier på grund arbetstagaren har avvisatattav
arbetsgivarens sexuella närmanden eller anmält arbetsgivaren för köns-
diskriminering 22§. Den i arbetsgivarens ställe har beslutarätt attsom

arbetstagarens arbetsförhållanden i detta sammanhang likställdärom
med arbetsgivaren.

Enligt 23 § avtal ogiltigt i denär mån det föreskriverett eller med-
otillåten könsdiskriminering. Ett avtalsvillkor eller rättshandlingger en

innebär arbetstagare diskrimineratsatt på otillåtet skallett sättsom en
förklaras ogiltig, arbetstagaren begär det 24 §.om

Jämställdhetslagens innehåller regler skadeståndäven förom ar-
Ärbetsgivaren. fleradet har diskriminerats skall skadeståndet be-som

bara demstämmas hade diskriminerats delas likasom om samten av
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Vidskadestånd.allmäntendastSkadeståndet25 §.demmellan avser
kränkningför denskadestånd utgåskalltrakasseriförbudetbrott mot

allmänvidareinnehåller§. Lageninneburit 27trakasserierna ensom
§.jämkningsregel 28

jämställdhetsombudsmannenövervakasefterlevnadLagens av
JämOregeringen.jämställdhetsnämnden, utsesochJämO avsom

fö-lagensföljafrivilligtarbetsgivareförmåsöka atthandförstaskall i
deombudsmannenlämnaskyldigaArbetsgivare att upp-ärreskrifter.

ombudsman-finns förMöjlighettillsynen.förbehövaskangifter som
sinfullgöraarbetsgivareförmå attförvite upp-förelägga attatt ennen

tillöverklagasfårvitesföreläggandebeslutJämO:sgiftsskyldighet. om
JämOframställningocksåNämnden kanjämställdhetsnämnden. av

fullgöraarbetsgivareförmå attförvitesföreläggande attmeddela en
utdömandeTalanåtgärder.aktivafråga aviskyldigheter omsina om

ombudsmannen.vid tingsrättförsvite av
irättegångenlagenenligthandläggskönsdiskriminering omMål om

ocharbetssökandearbetstagare ävenvarvidarbetstvister, ansessom
tvisthos. Iarbetesöktharnågondenockså enarbetsgivare somsom

arbetssökande,ellerarbetstagareenskildför omtalanföraJämOfår en
dom ifinnerombudsmannen attochdetmedger enenskildeden om

finnsdet sär-ellerrättstillämpningenförbetydelsefull annarstvisten är
arbetstagarorgani-Närhos AD.förstalanSådanför det.skälskilda en

föraemellertidJämOfårenskilde,för dentalanföraharsation rätt att
det.inteorganisationen görendasttalan om

trakasserierRegler3.2.3 om

någonhandgripligen antastardenkanbrottsbalkenkap 7 §Enligt 4 som
ofre-fördömasofredar någonbeteendehänsynslösteller annatgenom

höjdes1993lagändringfängelse. Genomellertill böterdande en
år.högstifängelsetill ettmånaderfängelse ifrånmaximistraffet sex

kapenligt 5förolämpningfördömassmädardenkanVidare annansom
BrB.3 §

rättssak,ibrottsbalken,§ övergreppkap 10kan 17avseendenvissaI
anledningmedförekommertrakasserier avskyddinnebära motett som

för-Lagmmmetdiskriminering.etniskanmälangjortnågonatt omen
domstoltillanmälangjortdenvåldhoteller motvåldbjuder ensomom

anmälan.sådannågonhindra göraför attellermyndighet atteller en
medan denskyddas,till DOanmälandeninnebär görDetta att ensom

omfattasinteorganisationfackligatill sinsig avvänderställetisom
frånnorrnalbrottetför ettskärpts,nyligenMaximistraffen harskyddet.



GällandeSOU 1997:174 61rätt

för fråntill två år och brott fyra till års fängelse SFSgrovt sex
1997:389.

innehåller förbud följdJämställdhetslagen trakasserier tillmot attav
arbetstagaren har avvisat arbetsgivarens sexuella närrnanden eller an-
mält arbetsgivaren för könsdiskriminering, avsnitt Trakasse-7.1.2.2.se
riskydd finns också för skyddsombud och enligt förtroendemannalagen.

Förekomsten trakasserier på arbetsplats kan falla underinav en ar-
betsmiljölagens 1977:1160 allmänna bestämmelser arbetsmiljönsom
beskaffenhet. Enligt kap skall arbetsgivare och arbetstagare3 1 §a
samverka för åstadkomma god arbetsmiljö. Arbetsgivaren äratt en
skyldig till arbetsförhållandena till människors olikaatt attse anpassas
förutsättningar fysiskt psykiskti och avseende.

medArbetarskyddsstyrelsen har stöd arbetsmiljölagen ochav ar-
betsmiljöförordningen meddelat föreskrifter1977:1166 allmänna om

kränkande särbehandling arbetslivet och allmänna rådåtgärder imot
föreskrifterna. författningssamling förelig-tillämpningen dessIavom

publikationen Kränkande särbehandling arbetslivet AFSiger
17. Föreskrifterna definierar kränkande särbehandling såsom1993:

handlingaråterkommande klandervärda eller negativt präglade som
tillriktas enskilda arbetstagare på kränkande och kan ledasättettmot

kränkandedessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap. Sådanatt
särbehandling i de allmänna råden kunna bestå i bl.a.anges vuxen-
mobbning, psykiskt våld, social och sexuella och andrautstötning tra-

utföras såvälkasserier. kan arbetstagare dvs. arbetskamraterDen av
sammanfattande förhållningssättenarbetsgivare. Det iattsom anges

kränkande handlingar präglas respektlöshet och de bryterattav grov
allmänna heders- och moralbegrepp hur människor bör bemö-mot om

tas.
föreskrifterna åligger det arbetsgivare bl.a. planera ochEnligt att or-

ganisera arbetet kränkande särbehandling så långt möjligtså att som
förebyggs. Arbetsgivare skall vidare bl.a. ha rutiner för på tidigtatt ett

otillfredsställande arbetsförhållandenstadium fånga signalerupp om
för kränkande särbehandlingoch snabbt arbetstagare utsättsatt ge som

hjälp eller stöd.

3 17-1523
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förslagTidigare överväganden och4

lagstiftning etnisk dislqiminering harFrågan övervägtsmotom en se-
följer för förslagdan slutet 60-talet. Nedan redogörelse deav en som

fram från förslag från förelagt och med 1992. Såvitt tiden 1992avser
betänkandehänvisas till SOU 1992:96.EDU:s

etnisk diskriminering iSOU 1992:96 Förbud mot

arbetslivet EDU

övervaka efterlevnaden rasdislqimine-den kommitté harI attsom av
uppfyll-ledamöter ifrågasatt Sverigeringskonventionen hade några om

arbetslivets område. Vidarede åtaganden enligt konventionen påsina
efterföljdenriktade kommittén har övervaka ILO-attsom av

begäran till den svenska regeringenkonventionen 111 år 1990 attnr en
form arbets-redogöra för vilka åtgärder i överenskommelse mellanav

marknadens lagstiftning vidtagits eller planeratsoch/ellerparter som
diskriminering. ombads ocksåför förbjuda etnisk Regeringen iattatt

för drabbats diskrimineringlag införa till ersättning den irätt som av
anställning eller sysselsättning.

bakgrund kritik riktats Sverige för bristandedenMot motav som
förordnadesuppfyllelse konvention rasdiskriminering i juniFN:sav om

och utform-särskild utredare med uppdrag utreda behovet1990 atten
bl civilrättslig lagstiftning etnisk diskriminering iningen motav a en

etnisk diskriminering, DO-lagen.arbetslivet lagenöver motsamt att se
blev de internationella konventionerUtredningens slutsats att som

anslutit till innebar någon absolut skyldighet lag-Sverige sig inte att
stifta etnisk diskriminering i arbetslivet det ansågsattmot mestmen
förenligt med konventionernas syfte införa lagstiftning.att

Enligt utredningens uppfattning de då gällande reglerna inte ettgav
tillräckligt skydd etnisk diskriminering för arbetssökande ochgott mot
arbetstagare.

omfattningenUtredningen ansåg sig inte kunna bedöma etniskav
det klarlagt diskrimine-diskriminering i arbetslivet ansåg sådanattmen

förelåg, enligt risk för ökadförekom. utredningen,ring Dessutom en
förekomst diskriminering i framtiden.av
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diskri-grundläggande skyddet etniskfann detUtredningen motatt
kollektivavtallag och intearbetslivet borde iminering i genomges

direkt varjeborde kunna åberopaslagen utsattssamt att av person som
försla-enligtför lagstiftningen bordeMålsättningenför diskriminering.

fall diskrimineringskydd sådanaskapa ett motget att som varavvara
och där det diskrimine-för allmänna rättskänslanstötande dendirekt

lagförsla-Avsiktenframträdande roll.haderande attmomentet varen
arbe-reglerna DO:still de dåvarandekomplementskulle bli ettget om

te.
inordnas i detborde lagstiftningenuppfattningutredningensEnligt

arbetsmarknaden.hela Lag-täckaregelsystemetarbetsrättsliga samt
anställda.redanarbetssökande ochomfatta bådestiftningen föreslogs

avsiktliga otill-riktasföreslogsdiskrimineringFörbudet motmot
etnisk grund.särbehandling pånegativförfaranden innebarbörliga som

diskri-omfatta indirektemellertid inteskulle förbudetförslagetEnligt
medföra denbordeenligt utredarenavgränsningminering, attsomen
bevisbörderegeluttryckligförstärktes. Någoneffektennormbildande

betän-uttryckte iutredarenlagtexten,den föreslagnafanns iinte men
resultat detnå materiellt riktigaföruppfattningenkandet attatt var

uppdelningföreslogbevisbörda ochuppdeladmednödvändigt avenen
diskri-Jämställdhetslagensföreningsrättsmodellen.enligtbevisbördan
lagför-modell föranvändaskunnabedömdes intemineringsförbud som

jämställdhetslagenmedförslaget likheteftersträvadedäremotslaget,
avseenden.rad andrareglerna ivid utfonnningen enav

uppbyggdarbetsrättsliga lagenföreslagnautredningenDen varav
för-grund.särbehandling på etnisk Ettotillbörligförbudtvåkring mot

behandlingarbetssökande, det andrabehandlingbud avsåg ar-avav
betstagare.

hudfärg,diskrimineringsgrundernaförslagetEnligt ras,varaangavs
Orsakssambandettrosbekännelse.elleretnisktnationellt eller ursprung

uttrycktes såhandlandeoch arbetsgivarensfaktornetniskamellan den
handlatarbetsgivarengrundpåskulle ha varitdet etcatt ras somav

ha varitenligt förslagetskulleetniska faktornhan Dengjort. ensom
handlande.betingelse för arbetsgivarensnödvändig

förut-detarbetssökandebeträffandeförslagetavsågSåvitt envar
anställning hadetillämpasskulle kunnaförbudetförsättning attatt en

Överträdelsen beslutetsjälvaskeansågsstånd.till attkommit genom
rekryteringsförfa-beteende underdiskriminerandeanställa någon. Ett

kunde,förslaget,enligtförbudeti sigträffades interandet ommenav
arbetsgi-läggasanställt någonarbetsgivarenfram tilldet lett att annan,

fö-skullehuvuddiskrimineringtill last. För över tagetatt ansesvaren
motive-skillnadersakligadet ha varit någotmåstereligga änannat som

använde måstearbetsgivarensärbehandlingen. Derade somnormer
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enligt utredaren framstå förklarliga och huvudsak rationella förisom
förutomstående sakliga skäl skulle föreligga för hand-att etten anses

lande. Otillbörlighetsrekvisitet medförde förbudet inte till-att t ex var
lämpligt trossamfund anställde förtrosfrände kyrkligt arbetenär ett en
framför trosuppfattning.någon av annan

Vad gällde förbudet diskriminering anställdaredan avsågsmot av
olika situationer med förslaget; anställnings- och andra arbetsvill-tre

kor, arbetsledningsbeslut och särskilt ingripande åtgärder från arbetsgi-
sida arbetstagaren. föreslogs förbjudet för arbets-Detmotvarens vara

otillbörligen särbehandla anställd på grund etniskgivaren att en av en
faktor.

huvudsakliga sanktionen överträdelse diskriminerings-Den mot av
föreslogsförbuden bli skadestånd. likhet med vad gällde enligtI som

jämställdhetslagen föreslogs endast allmänt skadestånd skulle kunnaatt
dömas till arbetssökande. det fall flera arbetssökande hade blivitFörut
förbigångna anställningsbeslut skulle de, enligt försla-genom samma

dela skadeståndet. Enligt förslaget skulle både ekonomisktfa påget,
skadestånd däremot kunna utgå vid diskrimineringoch allmänt av ar-

jämställdhetslagen fö-betstagare. Ogiltighetsregler motsvarande dem i
reslogs.

uppgiftsskyldighet denArbetsgivare föreslogs viss på begäran av
misstänker sig diskriminerad.varasom

förslaget till jämställd-processuella reglerna anslöt enligtDe nära
hetslagen, lagen arbetstvister föreslogs tillämpligrättegång iom vara
med huvudsakligt forum.AD som

processförande roll motsvarande medföreslogs få JämO:s,DO en
diskrimineringstvister.möjlighet anlita advokat iatt

föreslog vidare mindre förändringar DO-Utredningen några av
skulle ändras till lagen ombudsmannenlagen, bl motnamnetatt oma

lagtex-Vidare föreslogs det skulle framgåetnisk diskriminering. att av
skulle verka och främlingsfientlig-ombudsmannen mot rasismten att

till den föreslagna lagen etnisk diskrimineringhet. hänvisningEn mot
arbetslivet föreslogs; skulle hade den processfö-i denna DOattange

tillägg vad gällde möjligheterrande rollen. Vidare föreslogs DO:sett
behövdes, för tydligarebegära in uppgifter, vid vite så D0attatt om ge

möjlighet biträda enskilda ville få fram uppgifteratt tom ex ensom
medsökande anställts.som

Gunillasärskilt yttrande till betänkande kritiseradeI EDUs experten
diskriminering vid anställning formuleratsUpmark förbudet motatt

förutsättningen någon blivit"förbigången.alltför i och med Isnävt att
generellt utformat diskrimineringsförbudstället förordade hon attett

då arbetssökande samband med anställ-alla situationer i ettavse en
påtagligt behandlad på grund sitt etnis-ningsförfarande blir orättvist av
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förutsätt-bordedet inteVidare ansåg honka attetc. envaraursprung
skulle kunnaförbudetstånd förtillanställning kommitning attatt en

skullebefarade honförbudetutformninggällande. EDU:sgöras av
skulle kommautsträckning intediskrimineringsmålen imedföra storatt

och meritvärdering.meriterdiskrimineringhandla utanatt om

Remissinstanserna

Även förslaget dettillhuvudsak positivairemissinstansema varvarom
framföralltriktadeKritiken sigframfördes.kritikomfattande somen

förbudetarbetssökande,särbehandlingotillbörligförbudet motmot av
Även endastförslagetförhållandetdetutformad.alltför attansågs snävt

fram-Kritikkritiserades.diskrimineringavsiktligdirekt ochomfattade
Diskrimineringsom-diskrimineringen,förgrundernafördes även mot

skadestånd.fråganprocessförande rollbudsmannens samt om
dis-föreslagnadesärskilt uttalade sigremissinstanserDe omsom

förslagväsentligt utredningensallt rö-godtog ikrimineringsförbuden
åtskilligaintoganställda.redan Däremotbehandlingenrande re-av

räckvidd såvittförbudetsvad gälldehållningkritiskmissinstanser en
skyddet intehuvudsak pågickKritiken iarbetssökande. attavsåg ut var

instämde idessa remissinstanserflertaletlångtgående ochtillräckligt av
Diskrimine-Blyttrande.särskildaUpmark anfört i sittGunillavad a

Regionåklagarmyn-ochinvandrarverkringsombudsmannen, Statens
det fö-begränsaskäl förutredningensKarlstad ansåg attdigheten i att

besluttillanställningsförfarandetvidförbudet attreslagna genomavse
övertygande.anställning intevidblivit förbigångenvilka någon var

framstodbegränsningenansågDiskrimineringsombudsmannen att som
Regionåkla-nonnbildande effekt.förbudetsbakgrundologisk mot av

under anställ-sannoliktuttalade detKarlstadgarmyndigheten i att var
vanligast.behandlingdiskriminerandegångningsförfarandets varsom

dendel svårt förför minhar jagbakgrund accepteradenna attMot
anställningviddiskrimineringetniskförbudetbegränsning mot somav

förstarbetsgivareträffaförbudet skallförslagetföljdblir att enaven
anställt någonställetarbetssökande och alltså iförbigåtthan an-när en

dis-kananställning intefår görasökande inte ensomensamnan ..en.... underbeteendediskriminerandegällande.krimineringsförbudet Ett re-
har vissförbudet. Jagdirektträffas hellerkryteringsförfarandet inte av

anför förutredningenochbevissvårigheterför deförståelse annat som
intevill ifrågasättaavseende jagaktuelltförslag isitt pro-ommennu

överdrivits.blemen har
Landsorganisa-TCO,CentralorganisationBl Tjänstemännensa

förslagetriktade kritikflyktingrådetSvenskaoch attLO mottionen
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inte innehöll något förbud indirekt diskriminering. förCentrummot
studier kulturkontakt och internationell migration KIM vid Göte-av
borgs universitet menade lagbestämmelser enbart riktar sigatt motsom
förfaranden dikterade medveten diskriminerande avsiktärsom av en
riskerar bli oanvändbara. LO ansåg det gick komma tillrättaatt att att
med oavsiktlig och slentrianmässig diskriminering införaattgenom en
generell målsättningsparagraf i lagstiftningen till vilken det skulle knyts

regel överläggningsskyldighet för arbetsgivaren med de lokalaen om
och centrala fackliga organisationerna med Diskrimineringsom-samt
budsmannen. Skulle utvärdering visa konstruktionen inteatten senare

önskvärt resultat borde det, enligt LO:s yttrande,gett övervägas om
inte regel oaktsamhet skulle införas med innebörden arbets-atten om

kan ådra skadeståndsskyldighetgivaren sig indirekt diskrimi-även när
nering föreligger. förespråkadeTCO, presumtionsregel, anfördesom en

avsaknaden förbud indirekt diskriminering innebaratt ett mot attav
lagen riskerade bli slag i luften.att ett

TCO ansåg det borde införas förbud trakasserier denatt ett mot av
föranmält arbetsgivare etnisk diskriminering.som en

Diskrimineringsombudsmannen framförde kritik grunderna förmot
dislaiminering då han förbudsreglema borde omfattaansåg ävenatt
situationer där missgynnas därför arbetsgivaren felaktigtattpersonen

från denneutgått någon viss eller eller där missgynnan-äratt troav ras
det betingats sambo eller liknande någon vissärattav personens av ras
eller tro.

gäller fråga skadestånd har framförtsSåvitt viss kritik mot attom
utgick förendast allmänt skadestånd arbetssökande.

framförtsSåvitt gäller bevisfrågor har kritik bl Arbetsmark-av a
nadsstyrelsen, Akademikers Centralorganisation SACO ochSveriges

ÅklagarmyndighetenLandsorganisationen Sverige LO. i Stockholmi
förespråkade överviktsprincipen,den s.k. Regionåklagarmyndigheten

Linköping vanliga bevisbörderegler borde tillämpasi ansåg att me-
dan ifrågasatte lagstiftningens effekt "särskilt erfarenheternaLO som
från föreliggerföreningskränkningsmål visat uppenbara svårigheteratt
för arbetstagarparten sannolikhet för arbetsgivarens kränkan-styrkaatt
de syfte. ifrågasatte förslagets utformningSACO och menade att en
arbetsgivare alltid kan fram underlag visar motiv änta att annatsom
etniska skäl har legat bakom beslutet.

efterlyste förslag till ordning för-Vissa remissinstanser vidett
likning.

Diskrimineringsombudsmannen fakultetsnämndenJuridiskasamt
vid Stockholms ansåg det meduniversitet angeläget störreatt var en

jämställdhetslagen.överensstämmelse med
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Diskriminerings-förslagetriktadesKritik även mot om
de-flertal remissinstanserroll, därprocessförandeombudsmannens ett

huvudsak pågickKritiken ibetänkligheter. ut attUpmarksGunillalade
skulle kommaprocessförande rolliDiskrimineringsombudsmannen en

vilket verksam-opinionsbildare,övervakareuppfattas änatt sommer
på.borde inriktashandförstaheten i

Diskriminerings-ochJämställdhetsombudsmannenföreslogLO att
mänskligaförombudsmantill rät-ombildasskulleombudsmannen en

sexuellt lika-förRiksförbundetdeladesuppfattningtigheter, avsomen
RFSL.berättigade

Åtgärder rasistisk1993/942101Regeringens motprop
arbetslivetidiskrimineringetniskochbrottslighet

Åtgärder ochbrottslighetrasistisk1993/94:101 motregeringensI prop
denregeringenuttalade sär-arbetsliveti attdiskrimineringetnisk som

etniskaefteranställningsökermänniskorelleranställdabehandlar som
Regeringenkonsekvenser.rättsligakandettaskallkriterier attveta

medtillräckligtdet intebedömningdärvidlag EDU:sdelade att var
nödvändig. Detlagstiftningområdetkollektivavtal på utan att var

effektennormbildandedenlagstiftningväljaförskäletfrämsta att var
medföra.skullesådanen

degjort,EDUbedömningarväsentligt dedelade alltiRegeringen
redaktionella,till lagtextförslagetföreslogregeringenändringar varav

här-sågRegeringentill DO-lagen.förhållandetavsågsåvittförutom
bestämmelser-arbetsrättsligadeplacerahindervidlag inget attmot nya

detDO-lagen;reglerna idåvarandedelagi snararevarsomsammana
olikadiskrimineringetnisklagreglernafördelbetydande motatt aven

lämpli-därfördetfannRegeringenlag.ochsamlades islag sammaen
bestämmelserdessoch låtaDO-lagendåvarandedenupphävaattgast

etnisklagförbudsreglema i motmed detillsammansingå nyennya
föreslogsdäravföljdenblevde ändringarFrånsettdiskriminering. som
nämligendetansågRegeringenDO-lagen.ireglernaändring iingen

erinraninföraDO-lagenföreslaget, i attEDUonödigt omatt, ensom
främlingsfientlig-ochrasismverkahadeocksåombudsmannen motatt

het.
anledningsaknadesdetbedömning attdelade EDU:sRegeringen att

jämställdhets-enligtåtgärdereller aktivatrakasserierskyddinföra mot
lagen.
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möjligheterLika SOU 1997:82

Invandrarpolitiska överlämnadekommittén sitt slutbetänkande Sverige,
framtiden mångfalden tilloch regeringen i april 1996 SOU 1996:55.

uppgift ingick lägga fram förslag invandrareskommitténs till hurI att
skulle kunna förbättras, inte minst vad gäller förhållandena påsituation

arbetsmarknaden. betänkande föreslog kommittén blI sitt atta en ny
statlig myndighet skulle få det övergripande för genomföran-ansvaret
det introduktionen invandrare i samhällslivet.avav

nämnda betänkande förordnadesbakgrund i januariMot av ovan
uppdrag föreslåsärskild utredare med dels inriktning1997 att aven

invandrare, dels myndighetsstrukturintroduktionen för nyanlända en ny
området.det integrationspolitiskapå

skulle utredningen det möjligtEnligt direktiven pröva attom vore
myndighetsstrukturen dvs den delinordna hela DO:s verksamhet i även

individuella etnisk diskrimi-handlar anmälningarprövaatt omsom om
slutsats blev sådan prövning måste skenering. Utredningens motatt en

och det allmänna förtroende måstebakgrund den integritet somav
menade enskilda ärendenprägla sådan funktion. Utredningen deatten

förhållanden utomordentlighandlägger gäller personligaDO av ensom
myndighetsfunktion så friståendeoch bordekänslig DO:snatur att vara

uppfattning kraven på integritetmöjligt. Enligt utredningens varsom
fick föreligga förknippadesmycket och någon risk inte DOhöga att

med sammanhang hanteramed samhällets maktstruktur eller i andraatt
känsliga med hänsyn till etnisk bakgrund.frågor särskilt Ut-varsom

samtidigttveksamt det möjligtredningen menade det attatt om varvar
ochintroduktion invandrare i kommunernaförha ett varaavansvar

jävsfrågor bli aktuella, anmälanfunktion kundeDO. sådanI om enen
ellermyndighetenskett tjänsteman inomdiskriminering rö-mot enom

med kommunen.förhållande gällde myndighetens dialogrande ett som
gjorde individuelladessa farhågor DO:sUtredningen ansåg attatt an-

myndig-diskriminerings-ombudsman borde omfattasinte avsvar som
gällarenodling ärenden tillhetsstrukturen. Till detta kom attatt en av

från enskilda och särskilt frågan diskriminering ienbart klagomål om
förutsättningar bli effektiv hosskulle kunna ha bättrearbetslivet att en

den uppgiften.särskild myndighet med endast
förelåg överlappning mellanUtredningen fann vidare det vissatt en

det gällde generella för förbättrainvandrarverket och DO då insatser att
främlingsfientlighet ochetniska relationer och motverka rasism. Betän-

verka för etniskkandet utmynnade i förslag DO:satt att attett ansvar
föras till denförekommer i samhällslivet bördiskriminering inte över

såvitt gäller arbetslivet 2 § lagenmyndighetsstrukturen utom motnya
Vidare skulle skyldigheten initiativetnisk diskriminering. att ta gene-
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andra stycket.3 §etnisk diskriminering utgårellt till åtgärder mot
uppgifterdärmed DO:smyndighetsstrukturen skulle överta attDen nya

och organisationermyndigheter, företagmedöverläggningargenom
liknandeinformation och påopinionsbildning, sätt taannatsamt genom
såvitt angåretnisk diskrimineringåtgärdertillinitiativ utommot ar--

betslivet.

frånmångfaldenochframtidenSverige, -
integrationspolitik proptillinvandrarpolitik

1997/98: 16

invandrarpo-frånmångfaldenframtiden ochSverige,propositionenI -
föreslås1997/98216integrationspolitik prop.litik till att en ny myn-

juni 1998. Myn-frågor den 1integrationspolitiska inrättasdighet för
för in-övergripandedetförslaget haskall enligt attdigheten ansvaret

samhällsom-genomslag på olikafårmål ochtegrationspolitiska synsätt
samhället.iintegrationsprocessemastimuleraför aktivtråden attsamt

motverka diskrimi-ochförebyggaarbeteuppgift i dettaviktigEn är att
kunskapersamlafrämlingsfientlighet och rasism. Förnering, att ansvar,

kontinuerligtbedrivasarbete kanställe dettapå såoch kompetens attett
etnisk diskrimine-Ombudsmannenföreslåskraftmedoch motattstörre

enligt regering-kommermyndigheten. Dettaskall inordnas iDOring
arbete.myndighetensoch denbåde DO:sförstärkamening att nyaens

finns inomutredningsresurserdeutnyttjamöjlighetfårDO att som
diskrimi-med kunskaperbidra sinasamtidigtoch kanmyndigheten om

handlägg-anförsVidarearbete.myndighetenssamhället i attnering i
tillförhållandeharDO iärenden kräverenskildaningen att myn-enav

förändringar vadinnebär ingaFörslagetsjälvständig ställning.digheten
verksamhetsområde.uppgifter ochnuvarandegäller DO:s

förändringorganisatoriskadenkonstateraspropositionenI att som
etnisk diskrimi-lagendenberoendeinteföreslås översyn motär avav

diskrimineringetniskNämndenpågår.för närvarandenering motsom
oförändrademedfinnas kvarutredningsarbetetdettaavvaktan påbör i

uppgifter.
denskallorganisationenförformerna övervägasDe nämnare av or-

denförbereda inrättandetskallganisationskommitté nya myn-avsom
digheten.
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internationell utblick5 En

Inledande5.1 överblick

Sammanfattande utvecklingstendenser ochl

slutsatser

Motverkandet diskriminering har tagit olika uttryck olikasig i län-av
der. vissa länder har till exempel och könsdiskrimineringsfrågorI ras-

helt frånhanterats åtskilda varandra både vad gäller lagstiftning och-
hartillsyn. Sverige Diskrimineringsombudsmannen och lagent.ex. mot

etnisk diskriminering Järnställdhetsombudsmannen och jämställd-samt
Ävenhetslagen. Storbritannien har liknande med CREett system

Commission for EqualityRacial och RelationsRace Act EOCsamt
Equal Opportunities Commission och Sex Discrimination TillAct.
skillnad från Sverige och Storbritannien har länder olika lagar förvissa
olika medan offentligaslags diskriminering den tillsynen i princip ut-

särskild myndighet. Så det EEOC Equali USAärövas t.ex.av en -
Commission och Australien HumanEmployment Opportunities

tredjeRights and Equal Opportunity Commission. variantEn är en
lag och tillsyn, i Zeeland och Kanada.Nyat.ex.gemensam gemensam

finns nederländskaden varianten med både centralDärutöver en
tillsynsmyndighet likabehandlingskommissionen fristående lokalaoch

motverkar diskriminering på flertal områden. finnsDetettorgan som
dessutom hel del länder etnisk diskrimineringatt motver-en som anser
kas generella regler i grundlagen och/eller olika sakområ-inomgenom
den. följd dessa länderi särskild antidiskri-En är att attman anser en
mineringslagstiftning onödig.är

Ras och kön och under år också funktionshinder, har försenare var
sig grund för diskrimineringslagar likaväl de ingårutgjort en egna som
i lagar. trenden verkar alla de olika diskri-Men attgemensamma vara
mineringsgrundema samlas enda lag mänskliga rättigheteri en om som
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frånutgårmyndighet. Eller åtminstoneunder tillsynläggs sam-av en
Skälen verkardiskriminering.det gällergrundprinciper när varama

bli diskrimineradslippaekonomin. Atteffektivitetengrundsynen, samt
rättighet.mänskligfaktorerovidkommandegrundpå anses vara enav

samstämmighet meddiskrimineringsgrunderna regleras iskallDärmed
lag ellerpå liknande ihanterasgrundernavarandra. Om sättett samma

och läratillsynen samarbetakan deolika lagari utövaräven avsom
varandra.

civilrätt ochbådeantidiskrimineringslagar finns iExempel på
kanske denlagstiftningFrankrikesländer.Straffrätt flera är mesti re-

arbetslivetiDiskrimineringstraffrättsligadenförpresentativa typen.
straffbelagd. Diskrimi-och tjänstertillhandahållandetoch äri av varor

länder-angloamerikanskaolikamotverkas i deområdendessanering i
befinnerDäremellanlagstiftning.civilrättsligendastprincipi genomna

disldimine-straffbeläggerDanmarkochexempel Sverigetillsig som
medanoch tjänstertillhandahållandetnäringslivetring inom varorav

idiskrimineringför motverkaanvändslagstiftningcivilrättslig att ar-
leda tillämnadverkarregleringenstraffrättsliga attbetslivet. Den vara

diskrimine-få åtal iväckssamhället. Deteffektnormbildande inomen
civilrättsligländer meddomar.färre fällande Ifinnsringsfall och än

utvecklats, iomfattande rättspraxisdetfinns t.ex.reglering meren
bådeharNederländernaNederländerna.ochStorbritannien en

gäller förantidislqimineringslagcivilrättsligstraffrättslig och ar-som
be-har varitstadgandetstraffrättsligadetTillämpningenbetslivet. av

civilrättsligarättsfall där denflödefinns visstmedan detgränsad aven
lagen åberopas.

effekt påockså halagarna verkarcivilrättsligadeBevisreglema i en
länderdet iGenerellt kanrättspraxis.utvecklingen sägas attsett somav

utvecklatspraxisoch harUSAStorbritannienNederländerna, somen
eller honhanbehöver visadiskriminerade baradeninnebär attatt var

med etnisksambandfinns någotdetför jobbetkvalificerad samt att en
tillskall gåbevisbördanförfacie-fall, överprimafaktor, s.k. attett ar-

bevisbördas.k. omvänd ärsig inte utanbetsgivaren. Det rör sna-enom
olikabevisningför framlättastharfråga att ta omvem somomrare

faktorer.
inklude-antidiskrimineringslagcivilrättsligmedländerflestaDe en

lagenuttryckligen idiskriminering antingenindirektdirekt ochbåderar
rättspraxis.eller genom

elleranmältdensynnerhetoch iTrakasserier, övergrepp mot som
länderbetraktas i mångavictimisation,diskrimineringvittnat somom

diskriminering.formen av
Även länderna,speciellt högt i någonskadeståndet inte är avom

arbetssökandefalletidomstol i flerakanförutom USA,i rättssystemen
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beordra den diskriminerade anställs eller åtminstone får någotatt som
liknar ekonomisk skadestånd och allmänt skadestånd. finnsDet några
länder domstolarna beordra utbetalningockså rätt att ettsom ger av

fall där avsiktlig eller vårdslös diskrimine-förhöjt skadestånd i de grov
har förekommit.ring

diskuteras och debatteras länder. defini-Aktiva åtgärder i många De
Generella krav på aktiva åtgärder inte vanli-på varierande sätt. äreras

länders lagar användning aktiva åt-däremot tillåter många avga, men
gärder för främja den etniska mångfalden samhället. Variationeniatt

från ingående planer och åtgärder ochsträcker sig ganska i USA Kana-
da till begränsade insatser i Storbritannien.mer

lagstiftning framföralltdet gäller andra åtgärder det tvåNär än är
effekt. införande antidiskriminerings-har haft viss s.k.En är avsom

offentliga avtal/upphandlingar contract compliance iklausuler i t.ex.
kommunal nivå. finns både de-Kanada och Storbritannien på Det en

kvalitetssynpunkt dessa klausuler.mokratisynpunkt bakom Församt en
få till skatteme-första skall företag diskriminerar tillgångdet inte som

andra finns detbetalats demokratisk ordning. detdel har in i För ursom
företag producerar denkvalitetssynpunkt risk sådana inteattstoren en

faktorer de-bästa kvalitén eftersom de tillåter ovidkommande att styra
anställningspolitik.ras

of uppföranderegler fö-åtgärd s.k. codesEn practiceär somannan
ganskafrämst Nederländerna och Storbritannien. Derekommer i anger

bransch och ha viktigdetaljerade regler inom visst.ex. en anses en
juridiskt bindande. kannormerande effekt de inte Dessutomäven ärom

diskrimineringsfall. sådant fallbevisvärde kan ide ha visst i Det ettett
finns och till vilken graddet codeexempelvis intresse om envara av

finns det kommuner i Stor-har följt den. vissaarbetsgivaren Dessutom
offöretags benägenhet följa codekopplar ihopbritannien ett att ensom

deltaga offentliga upphandlingar.med ipractice rätten att

Bakgrundsfaktorer1

den nationella lagstiftningen i vissadet följande överblickI ges en av
ochfokus Storbritannien, Nederländerna USAländer med visst på

andra åtgärderetnisk diskriminering arbetslivet vissaberör i samtsom
uppföranderegler codes ofgäller detkan intresse. Främstsom vara av

offentliga upphandlingarantidiskrimineringsklausuler ipractice och
contract compliance.

dessa olika länder.först inledande kommentarer In-Men några om
Storbritannien och Nederländerna har till vissvandringen till Frankrike,

kolonier. har de haft arbets-del präglats deras gamla Dessutom enav
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har skeddekraftsinvandring i viss mån liknat den tidigare tillsom som
Tyskland flyktingarbland och Sverige. har inslagetDäremotannat av

eller Tyskland. dessainte lika i Sverige Men ingavarit stort som av
länder har speciellt positiva till invandring fe-ovannämnda varit som

eller mindre formellt invandringsstopp har rått i mångaEttnomen. mer
70-talet.europeiska länder, särskilt sedan slutet Däremot Nyaärav

Zeeland, Kanada, Australien USA eller mindre utprägladesamt mer
invandringen,har ellerinvandringsstater. De accepteratuppmuntrat

medanöka befolkningsunderlaget,bland sätt ettannat ett att t.ex.som
befolkningsandel med utländskflertal europeiska har fått ökadstater en

officiella politiken varit eller mindrebakgrund samtidigt densom mer
inslag kaninvandring. diskriminerandeinställd till Vissanegativt

förts invandringsstater,invandringspolitik i dessaskönjas i den som
har utvecklatfrågor har kommit till ländernadessa näräven ytanmen

antidiskrimineringslagar.sina
förkla-historia och invandringspolitikolika ländernas varierandeDe

diskrimine-den terminologi finns inomtill viss del variation i somrar
talar oftast etniska minoriteter,ringsområdet. StorbritannienI man om

från gamla kolonier i Asiendvs. synliga minoriteter har kommitde som
det felflesta medborgare Storbritannien såeller Karibien. iDe ärär att

invandrare heller uppskattas.medan intekalla dem utlänningar, termen
fokuserar påNederländernafödda i Storbritannien. IMånga är man

medborgarskap. Enetniska minoriteter termoavsett annan som an-
etniska minoritetericke-infödda allochtones.där Termenvänds ärär

inhemska etniska mino-passande länder harockså mindre i som egna
l invandrareoch användsSverige,.Danmark Norgeriteter. termen men

Även Frankrike talar ofta in-betydelse. imed variation iviss omman
invandrarar-ordalag syftar påimmigré i allmännavandrare manmen

för utföratillfälligt Frankrikedvs. befinner sig ibetare, någon attsom
etniskaEmellertid erkänner inte idén mi-okvalificerat arbete. omman

likhetstänkandestrida detFrankrike detnoriteter inom mot somanses-
råda.anses

federala nämligenbehandlas nedanFyra är staterstaterna somav
del detoch Australien, vilket innebärTyskland, Kanada, USA att en av

för federaldelstatlig nivå. Utmärkandefinns påintressanta är attstaten
lagstiftning.ansvarsområde vad gällerofta har brettdelstatema ett

Även slagsfederala lagar bildar dessafrågor där det finnsi många en
innebär delstaten har gå längre i sinminiminivå. Detta rätt attatt egen

federalflera fall exempelvis utvecklingen på nivålagstiftning. harI
skydd diskriminering iföregåtts starkare och/eller bredare motettav

federaltviktigt ha denna inblick i hurdelstatema. Det är systematt ett
lag-utveckla helhetsbild dessa ländersfungerar för kunna överatt en

stiftning.
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diskrimineringslagstifming Sydafrika och Nami-iTill redovisassist
väsentligt från de den meningenskiljer övriga iländer sigbia. Dessa att

Emellertid skiljerhar makten.majoritet nyligen tagitdiskrimineraden
diskrimineringsproblematikenjuridiska lösningar påderas vä-sig inte

lösningar.från de övriga ländernassentligt

Danmark5.2

År med-utländskaDanmarks invånareungefär1995 3 procent avvar
Danmarks etniska minorite-majoritetendenborgare. De utgör stora av

all-grönländare, flyktingar och andradeldet finnsäventer somenom
medborgarskap. Ganska många in-erhållit danskhar haft eller hartid

arbetskraftsinvandrare under 60-talet.vandrare kom som
godtycklig diskri-skyddgrundlagen innehållerdanskaDen ett mot

dis-grund fall gälleranvändas ikunnaminering somsomsom anses
verksamhet.i offentligkriminering

förvaltningsrättsliga regleroch allmännaFörvaltningsloven ettger
gällagrund vilketsärbehandling sakligskyddgenerellt antasutanmot

rasdiskriminering.även
såvälsärbehandling gälla påförbudstöd i lagVidare motutananses

kollektivavtalsbundnadenarbetsmarknaden inomoffentligaden som
Danmarksföljaarbetsmarknaden.den Dettasektorn privata avansesav

åtaganden.folkrättsliga
individer harhävdathar Danmarkbl. grundlagenMed stöd attav a.

andradomstolar ochprövadediskriminerande handlingarfårätt att av
garanterade lika rättig-därmedindividernaoffentliga och ärattorgan

grund-rättsfall där dessafinns det ingaHittillsinför dessaheter organ.
bekräftats.ellerharlagsrättigheter prövats

överträdelserfrånrasdiskrimineringslag 1971.finnsHärutöver en
månader.fängelse till 6böter eller ileda tillbrott kanutgör ett uppsom

täckssektorneller den offentligaarbetslivet iiVarken diskriminering
dock lagen.av

arbetslivetförbud diskriminering ilagNyligen motantogs omen
arbejdsmarkedet m.v.modforskelsbehandling påforbudlov somom

och indirekt dis-omfattar både direktträdde kraft juli 1996. Lageni l
sexuell lägg-religion, politiskt åsikt,färg,baserad påkriminering ras,
har dockHittills ingaeller etnisktnationellt, socialtellerning ursprung.

rättsfall nått domstolarna.
af maendligebehandlingtäcks lovKönsdiskriminering ogav om

lagar utgjordemaend kvinder.lön til Dessaoch ligekvinder lov ogom
1996.forbudför den lagen Lovförebildentill delviss nya om
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bevisbörderegler endastforskelbehandling berörforbud modLov om
löneskillnad berät-bevisaåläggsså arbetsgivare ärpå attsätt attatt en

platsannon-Diskriminerandediskriminering.frågatigad och inte omen
söka tillståndMöjlighetsanktion.förbjuds med böter attgessomser

bak-det skulle visa sigundantag från lagenförhos ministrarna attom
betydelse föravgörandebakgrund, rasfråga etniskgrunden i är ettav

för uppföljning dis-centraltfinns det ingetarbete. Emellertid avorgan
krimineringsfrågor.

underEtnisk JämlikhetNämnd förtillsattesår sedannågraFör en
hänsynuppgift tillhar tillNämndenInrikesdepartementet. att tasatt se

diskrimineringsamhällslivetalla delaretnisk jämlikhet itill attsamtav
diskriminering. Re-för motverkaåtgärder vidtasochsynlig attgörs att

avskaffaföråtgärderytterligarepågårgeringsdiskussioner att ras-om
anställ-förbättraförsöker regeringenBlanddiskriminering. annat

offentligadenoch flyktingar inominvandrareförningsmöjligheter
sektorn.

Finland5.3

År 1995jämfört med Europa.landhomogentFinland restenär ett av
Finlandssvenskarbefolkningen.1,2utgjorde migranter procent avca

delsårinflödet underhar vuxitSamtidigtprocent.utgjorde 6 senareca
blan-ingångnagrunddels påantal flyktingar,ökatgrundpå ett avav

etniskainvandringenpåökningenFramför allt berordäktenskap. av
mycketarbetslösheteninvandrarnaBlandSovjet.från f.d. ärfinnar

medborgare.bland finskahögre än
lyder:regeringsformen§5
lagen.Alla lika införär

på grundställningskälgodtagbartfårIngen utan avannanges en
hälsotillståndåsikt,övertygelse,språk, religion,ålder,kön, ursprung,

till hanshänför signågon orsakhandikapp ellereller somannanav
person.

kap. 47, §april 1995,lag 578 21strafflagen,ändring iEfter nren -
vidochanställningenstraffbar, underarbetslivetidiskrimineringär

Bestämmelsen lyder.rekryteringen.
vid annonseringför denneföreträdareellerarbetsgivareEn somen

anställ-eller underarbetstagarevid valetarbetsplats, ettavenom
godtagbart skäl försättervägande ochningsförhållande utan en ar-

ofördelaktig ställningeller arbetstagare ibetssökande en
språk,hudfárg,etnisktnationellt ellergrundl ursprung,av ras,

hälsotillståndellerfamiljeförhållanden, sexuell inriktning,ålder,kön,
eller
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åsikter, fackliggrund religion, samhälleliga politisk eller2 av
eller någon därmed jämförbar omständighetverksamhet annan

arbetslivet dömas till böter eller fängelse iskall for diskriminering i
månader.högst sex

diskrimineringsöverträdelser § 17 ikan det påpekasDessutom att av
tillarbetsavtalslagen nedan kan ledacivilrättsliga seden en

brottmål dock be-strafflagen Istraffrättslig sanktion enligt § 47:3. är
för bifall till talan.tvistemålvisbördan iäntyngre en

medveten diskrimineringsgrun-skall ha varitGämingsmannen om
be-dock diskrimineringenför straffbarhet. krävs inteden Det äratt

desyfte diskriminera på någon angivnauttryckligtgången i att av
förmånkan ekonomiskför handlandetgrunderna. Motivet t.ex.vara en

löpa smidigt. måste bevisasönskan få arbetet Deteller ärattatt somen
diskriminerandebehandlats påobjektivt har sätt.sett ettatt en person

diskrimineringsförbud lagenallmänt i 17 §finnsDet även ett om ar-
arbetsgivare påskall arbetstagarna bemötasbetsavtal. Enligt §17 ettav

andraställningfogopartiskt så ingen änsätt att utan pgages en annan
fackföreningsverksam-politisk verksamhet,kön, ålder,börd, religion,

framgår intedärmed jämförbar omständighet. Dethet eller någon annan
omfattasindirekt diskrimineringbåde direkt och ärtexten somomav -

anställningssituatio-gäller förmed jämställdhetslagen. § 17fallet även

ner.
Finlandsliknande bestämmelse i jäm-etableradEnligt praxis enom

bör ha anställtsregeln arbetstagareställdhetslag innebär att en annan
litteraturenarbetssökanden kan åberopa Men iden aktuella § 17.innan

arbets-överträdelse också kan konstaterashävdatshar det att om enen
falskgrunderna,de förbjudnamed anledninggivare, uppgeren avav

följdoch det får tillredan har tillsattsinformation, tjänsten attt.ex. att
gäller arbetsgivarenansökan.sökande återtar sin Detsammaden om

kvalifice-för slippa anställa denfrån tillsätta tjänstenavstår mestattatt
rade sökanden.

jämställdhetslagen innehåller presumtions-frånTill skillnad som
straffrättsligabevisbördereglema. deFörutomregler berör inte § 17

söka ska-kan den diskrimineratssanktionema nämndes somsom ovan
här verkar den möjlighetencivilrättsligdestånd i Men ävenen process.

jämställdhetslagenjämfört med densämre som ger.vara
förmedborgarskap får ställas vissaförutom krav påDärutöver, att

offentlig anställ-får enligt lagenbefattningar domare,t.ex.typer omav
kön, religion,härkomst, nationalitet,på grunddiskrimineringning av

därmedverksamhet eller någonfackföreningsålder, politisk eller annan
vid rekryte-förekomma. gälleromständighet inte Dettajämförbar även

anställningsbeslut.överklaga statligtharAlla sökandenaring. rätt ettatt
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anledning här-diskriminering medförbudfinnsDet även motett av
facklig aktivitet i rekryte-politisk åsikt ellerkön, ålder,komst, religion,

i sjömanslagen.anställningssituationenrings- och
baserad sexuell läggningdiskriminering pådiskriminering,Etnisk

ovanståendefunktionshinder täcksgrunddiskriminering påoch avav
arbetsrättsliga la-omfattar destraffrätten.inom Därutöverändringen

de omfattardet oklart vilken månietnisk diskriminering ärmengarna
dessaintefunktionshinder.eller Lagamasexuell läggning nämner

Könsdiskrimineringintolkning.för derasgrunder lämnar utrymmemen
jämställdhetslag.särskildtäcksdäremot av en

ambiti-Finland under 1997 antagitåtgärder harAngående andra ett
för åstad-förvaltningens sidaåtgärder frånprincipbeslut attöst om

plane-förväntas demotarbeta rasism.och Detökad toleranskomma att
påsituationmedföra effekt på migrantemasskall vissåtgärdernarade

arbetsmarknaden.

5.4 Norge

befolkningenutgjorde 1996 4,4invandrareNorges procent avca
föräldrar.utländskafödda tvåutlandsfödda eller i Norge av

till§55AbestämmelserinnehållerArbetsmiljölagen 1977 ärsom
grund poli-från arbetslivet pånågonför förhindra utestängsattatt av

medlemskap ibakgrund ellerkulturellreligiöshållning,tisk tro, ar-
könsdiskrimineringförbjudsbetstagarorganisation. Dessutom genom

lagstiftning på dis-saknas norskövrigtår 1978. llikestillingsloven av
inklusiveintegrationspolitikkrimineringsområdet. Men en nyen ny

utveckling.underantidislcrimineringslag är
förarbetsmiljölagenändring § 55Afinns förslagDet ett somavom

67. Förslaget inne-riksdag Otbehandlas Norgesnärvarande prp nrav
indirekt diskrimineringdirekt ochförbudbär för arbetsgivare motett av

etnisktnationellt ellerhudfärg,grundarbetssökande på ur-av ras,
från arbetsgi-till dokumentationreglerinnehållerDen rättomsprung.

tillersättning dettillbevisbördaomvänd erstatningrättsamtenvare,
omständigheterna.tilllämpligt med hänsynfinnerbelopp rättensom

ändringsförslaget. ansågsför Detförebildhar utgjortLikestillingsloven
för etnisk diskrimi-skulle gällaprinciperhuvudsakviktigt iatt samma

funktionshinderochSexuell läggningkönsdiskriminering.nering och
omfattas inte.

tillförbättrad tillgångföreslagithar regeringen rätts-Därutöver en
fem års provperi-diskriminering underförför demhjälp utsätts ensom

detillsynsmyndighet. Därmed kommercentralod men ingen utsatta
grund indivi-Samtidigt kan påvägledning.juridiskfå bättreatt man av
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årligaduella fall dokumentation utarbeta rapporter artensamt omannan
haromfattningen och diskriminering i Dessutomoch rasism Norge.av

mångfalden statliga sek-arbete med öka i denigångNorge satt ett att
tom.

Frankrike5.5

kolonialmakt härrör mångaFrankrikes historiaMed anledning somav
År ungefärbetecknades 8från utlandet. 1990Frankrikes invånareav

invandrare.Frankrikes invånareprocent somav
ochrasdislcrimineringskonventionen ILO-ratificeratFrankrike har

gäller inter-Frankrikes grundlag artikel 55Enligtkonventionen 111.
fråganframför nationell lagstiftningöverenskommelsernationella men

haverkar inte prövats.
för med-inför lagen allaartikel gäller likhetgrundlagen 2Enligt

har Författnings-religion.eller Dessutomhärkomst,borgare oavsett ras
grundlagen på sådantConstitutionel tolkatConseilrådet sätt attett

bara tillFrankrike och intebosatta irättigheter till alladen ärsomger
emellertid detta ha någonverkar intemedborgare. störrefranska Detta

diskriminering.effekt det gällernär
arbetslivetetnisk diskriminering ilagstiftningenfranskaDen mot

travail.Code dupénal, dels i arbetslagen,strafflagen, Codefinns dels i
Ända Frankrikesbrott enligtdet varitsedan i juli 1990 har ett nuva-

pådiskrimineratill 225-4rande Code pénal 225-1§§ att mot en person
funktionshinder,hälsostatus,familjesituation,grund kön,av ursprung,

verkliganknytning,aktiviteter, ellerfackligalivsstil, politiska åsikter,
gäller handelnreligion vadelleretniskvisseller antagen, rasgrupp,en

i arbetsli-aktiviteternormala ekonomiskaochmed tjänster, samtvaror
fängelse iför brottet blandutdömaspåföljder kanDe är annatvet. som

stängning denfranska franc ochtill 000till böter 2002 år, avuppupp
kanaffärsverksamhet.skyldiges Därutöver nämnas att person somen

tilltill fängelse i 3kan dömasmyndighetsutövningdiskriminerar i upp
franska francs i böter.till 000år och 300upp

etablerade i minsthar varitintresseorganisationerharDessutom som
medrättsfallet det skermed åklagaren iår associera sig5 rätten att om

tillstånd.diskrimineringsoffrets
dessutom diskri-travail förbjudscode duEnligt artikel 122-45 iL

vid rekryte-diskrimineringförbjudercivilrättsligt. lagDennaminering
Överträdelse bliarbetsgivaren kaninnebäroch uppsägning.ring att

uppsagdfelaktigtåteranställaskadeståndbetala samtatttvungen en
arbetstagare.
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förNationella KommissionFrankrikesocksåkanDet nämnas att
förekomstenårligrättigheter producerarmänskliga överrapport aven

samhället. Därmed kanfrämlingsfientlighet iochrasism grovt settman
utvecklingen diskriminering.följaäven av

Nederländerna5.6

etniskamed invandringrelativt lång historiaNederländerna har aven
finns detkolonier.landets f.d. Därutöverbl. på grundminoriteter, ava.

arbets-kommarockanska medborgareochturkiskamånga somsom
finns det omkring 70060-talen. Idagunder ochkraftsinvandrare 50-

tillhöraberäknaslandetmiljoner ibefolkning på 15,5000 somcaav en
medbor-nederländsktdessa har000Endast 100etnisk minoritet. aven

År etnisk mino-befolkningentillhörde 5,3garskap. 1992 procent enav
borminoritet i detillhör etniskdemUngefärritet. 50 procent som enav

dessaoch Utrecht. IRotterdam, Haagstäderna Amsterdam,fyra största
med invandrar-befolkningen. Barnstäder de 15-20utgör procent avca

Amsterdam. Ge-Skolungdomar ialla50bakgrund utgör procent avca
medområdenkoncentrerade i äldredenerellt kan ärsäga att enman

områden kandessasocialtjänst de iutvecklad utgöraattsamtsämre en
i vissafinns koncentrationerpåpekas detSamtidigt kanmajoritet. att

påminnerAmsterdam i områdenutanförförorter t.ex.60-ta1s omsom
Rosengård.ellerRinkeby

baseradesinvandrarpolitikutveckladesNederländernaI somen
mångkulturellafokusmed påbibehållen kulturidentitet,medintegration

fick lokalInvandrarnamedvetandeträning.s.k. rösträttsamtevenemang
etnisktillhörlokala kandidateralla partierharoch1986 ensomnumera

fackföre-deltagande media,deras itecken påfinnsminoritet. Det även
offentliga ochmängdiuniversitetskolor ochningar, ävensamt storen

sociala aktiviteter.
beskrivitsharför minoriteterArbetsmarknadssituationen som en

hoshögre hos minoritetemagångerkatastrof. Arbetslösheten änär tre
överläm-till justitieministemmajoritetsbefolkningen. I rapport somen

absorberathadeetniska minoriteterslutsatsendrognades 1988 attman
förjuridiska rättigheteranvända sinastället förrasdiskrimineringen i att

vardagslivetoch ipå arbetsplatserDiskrimineringbekämpa den.att
delsocial fenomen,normalthade blivit ettaccepterat avsom ensom

offentligbefolkningen.nederländska Ennormala hos dendet annan
dediskriminering hos mångastarka tendenser tillvisadeutredning av

intervjuades.personalrekryterare som
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Lagstiftning

Nederländerna be-alla människorgrundlagen skall iEnligt artikel l i
Diskrimineringlika omständigheter.befinner sig ihandlas lika denär

eller någonåsikter, könpolitiskapå religion,baserad tro, annanras,
riktad fråndiskrimineringgällertillåtet.grund inte Detta staten motär

förhållande tillgrundlagenåberopa iindivid kan inteindividen. En en
diskriminerande handling.individsannan

rasdiskrimineringskonven-tillanslutit sighar ocksåNederländerna
efter-särskilt intresseILO-konventionen lll. Dessaochtionen är av

direkt verkanNederländerna harinternationella konventioner i ensom
Med andra ord kan imonistiskt.nationellpå parterärrätt systemet-

tillför sin talan;till grunddessa konventionerdirekt åberopateorin
kräversvenska,detdualistisktskillnad från attsystemett somsom

diskrimineringsmållag.till nationell Iförst omvandlaskonventionen
antidiskrimineringslagdenstimulans tillindirektdetta intressantvar en

kankraft Konventionernaträdde i 1995.likabehandlingslagen som
sank-innehåller inganationellgällandedeltolkas rätt menavsom en

tioner.
eller nå-delta i påbrottartikel detbrottsbalkens 429Enligt är attett

inriktade på diskrimi-stödja aktiviteterväsentligt ärsättgot annat som
leda tillbrott kanderas Sådanagrundmänniskor pånering enav ras.av

till 10 000fängelse eller bötermånaderspåföljd till två ne-uppav upp
också tillåtnaåtgärderkronor. Aktiva000derländska gulden ca 38 är

motverkandeför underlättaanvändsdeenligt artikel 429 att av ex-om
minoriteter.eller kulturellagäller etniskadetojämlikheteristerande när
anställninggällerockså detdiskrimineringförbjuderArtikel 429 när

tolkatDomstolarna harför arbetstagare.arbetsvillkorifrågasamt om
olagliga. Omindirekt diskrimineringdirekt ochbåde ärartikeln så att
därmed lederjobb ochför visstställs onödigt högtspråkkrav ettt.ex. ett

det olag-vissa minoriteteroproportionerligt hårt ärtill det slår motatt
resultatetrollspelar det ingenför arbetetrelevantOm kravetligt. är om

diskriminering. Rätt-frågadet inteoproportionerligtblir är en om-
brittiskaden Raceartikel iden finns lliknar delvisspraxis omsom

nedan.beskrivsof 1976Relations Act som
ansenligt be-tänktböterkronor i33 000 utgöraTrots ettattatt var

sällanefterlevnad.med lagens Detdet sig svårtlopp har visat är som
varit mini-de utdömda böternadet skett harfallen följts och därupp

detarbetslivet harlagengällt de delarmala. fallen har rörNär av som
300 kronor.bötesbeloppet varithögsta ca

möjliggöraförändrades 1971Kollektivavtalslagen från 1927 att
anställ-begränsadeöverenskommelserallaogiltigförklaring somav

samtidigtblev detliknandegrund Påningsmöjligheter på sättettras.av
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ogiltigförklaramöjligt allalika konkurrens 1971enligt lagen attom
Artikelrasdiskriminerande. 28 ikonkurrensöverenskommelser som var

diskrimineringföretagsnämnder dessalagen rätten motatt ageragerom
företagen.inom

inkluderar delarutfärda förordningarFörutom motver-att somsom
sina områdenolika områden, kan ministrar inomkar diskriminering på

skall ställas vid tillämpninganti-diskrimineringskravspecificera att av
socialministem beslutatTill exempel harde gällande reglerna. att reg-

innehålla krav socialaansvarsområde skullehanslerna inom ett att
ellergrund religion,nekas till någon påskulletjänster inte tro, rasav

likabehand-nödvändigt, alla fall innanansågs imedborgarskap. Detta
diskuteras nedanlingslagen som antogs.

färg,omfattartolkning i rättspraxis. RasbredOrdet har gettsras en
Även lagen för närvarandehärkomst.nationell och etniskhärkomst, om

flera fallhar domstolarna imedborgarskapinte omfattar övervägt om
och icke-medborgaremedborgareåtskillnad mellaninte utgör enen

medborgareAnställning utländskadiskriminering.form indirekt avav
arbetsta-utländskatilläts lagenoffentliga sektorninom den genom om

lagen lyder:Artikel i1988. 5antogsgare som
med eller uppsägningfortsättaVillkoren för ettupprätta,att av an-

nationalitetmed arbetstagareställningsavtal änär av annansom enen
mindrefårNederländerna inteoch bosatt inederländsk, är varasom
neder-hargäller för arbetstagareförmånlig villkorenän somensom

nationalitet.ländsk
viktlagarNederländerna antagit tvåharårUnder av somnyasenare

antidislcrimineringslag, la-bredförstadiskriminering. Denberör är en
grundpåförbjuder diskrimineringlikabehandling1995 avsomomgen

homosexuellheterosexuell elleråsikt, kön,politiskreligion, tro, ras,
delomfattarnationalitet.eller Lagenfamiljestatusläggning, storen av
påindirekt diskrimineringdirekt ochinklusive bådesamhällslivet, ar-

den för rekrytering,arbetslivet gällerfrågabetsmarknaden. I an-om
till utbild-tillgånganställningsförhållanden,ochställningsvillkor samt

särbehandling,positivåtgärder, intebefordran. Aktiva ärning och men
kulturella minoriteter,etniska ellerkvinnor ochdet gällertillåten när

ochexisterande ojämlikheteravskaffaelleravsikten reduceraär attom
inneburitharändamålet. Dettaförhållande tillrimliga iåtgärderna är

likabehandling-fall. dennaGenomlångtgående åtgärder i vissaganska
tillharLikabehandlingskommissionenetablerades ocksåslag upp-som
sigutredadiskrimineringsanmälningar,gift översamt yttraatt emotta

effekt.har ändå vissbindandeyttranden intedem. Dessa är men
Likabe-bevisbördanLikabehandlingslagen ingentingsäger menom

fördelningsärskildutvecklathar i sin praxishandlingskommissionen en
arbetslivssi-diskriminerad iden sigbevisbördan. Om enansersomav
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kan olik behandling, det fårtuation visa arbetsgivarensämre, ären som
godtagbara skäl för sin behandling arbetstagaren eller arbetssö-visa av

kanden. de få fall går vidare till domstol kom-I 60 procentca av som
domstolen fram till slutsats kommissionen. kritikEnmer samma som

företräderförekommer Likabehandlingskommissionen inteär attsom
inför domstol, för vikt hardiskriminerade individer samt att stor getts

förlikningsroll.kommissionens
År främjande proportionellt arbets-lagen1994 ettantogs om av

kraftsdeltagande icke-infödda. Förebilden the Canadianav var
avsedd främja anställningenEmployment Equity Act. Lagen är att av

företag med flerpå arbetsmarknaden. Enligt lagen skallminoriteter än
anställning proportionell andel icke-anställda eftersträva35 av en

infödda anställda formulera plan för uppnå dettabland sina samt atten
offentliggöra angåendemål. skall de årligenDärutöver rapport an-en

bristen pådelen anställda etniska minoriteter. Endastutgörssom av
uppfyllelse sistnämnda föreskriften kan leda till sanktion,den enav

antidislcrimineringsklausuler skulletänktdvs. böter. Det även attvar
detefterlevnad lagen. Menanvändas för motivera arbetsgivarnas av

lagen brustit på flera plan.verkar uppföljningsom om av
försöka tillrätta medlagarna har kommaDe varit sättett att ar-nya

bristandeför etniska med denbetsmarknadssituationen minoriteter samt
Likabehandlingslageneffektiviteten tidigare lagstiftningen.hos den är

till, inklusive arbetsgivarna.eller mindre positiva Däremotmånga mer
proportionerligtbland andra, sig lagenhar arbetsgivarna, motsatt ettom

inneburit endastarbetskraftsdeltagande. opposition harDenna attt.ex.
offentliga likvälberörda arbetsgivarna, privata,de30 procent somav

detta detenlighet med lagen.publicerat någon i Trotshar ärrapport
lagens bristerhar åtalats. Med anledningarbetsgivareinga trä-avsom

verkar i prin-kraft den januari 1998. Deder ändringar i lagen i lvissa
medförasanktioner, vilketpå bortcip gå väntas attatt tarut ar-man

utsträckning kommer följa lagen. Dess-mycketbetsgivare i större att
själv definierarsjälvidentifiering dvs. arbetstagareförklaras attutom

flexibilitetenbärande Vidare ökaretnicitet den principen.sin närvara
arbetsgivaror-och åtgärdsprogram.det gäller kartläggning Den största

verkardet lagförslaget och intestödjerganisationen VNO-NCW nya
med etnisk tillhörighet.längre ha något problem registrering av

dentill antidiskrimineringslagarna natio-viktigt komplementEtt är
Utrecht.etablerades inella byrån för bekämpning rasism 1985av som

Nederländernamotverka diskriminering iMålsättningen är att genom
former diskriminering.forskning upptäcka olika Dessutomviaatt av

rättshjälpsarbeta-utbildningmotarbetar byrån diskriminering genom av
ochantidiskrimineringskontor, organiseringtill lokalastöd sam-re,

ochnätverk rättshjälpsarbetarenationelltmanhållning ett genomavav
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får eko-uppföranderegler för olika branscher. Byrånutveckling s.k.av
befogenheter.har inga juridiska Detstöd från regeringennomiskt men

erbjuder hjälpantidiskrimineringskontorlokalafinns 50även somca
juridisk hjälp.behöver detta, inklusive Des-till individerdirekt de som

belägna. Stödetdär deekonomiskt stöd kommunernafår visst äravsa
förpliktelser enligt kommu-uppfylla sinaför kommunernasätt attär ett
lokala planet.på detmotarbeta diskrimineringnallagen att

uppfö-förekomstenkanVad gäller övriga insatser nämna avman
inrikesmi-arbetsfönnedlingarna,för olika aktörer såsomranderegler

de förklarar åt-effekt omtvistadegentligafl.nisteriet, Deras är menm
träf-aktörer sig följa. Därutöverolikade principerminstone ansersom

arbetsmark-överenskommelse mellanfrivilligfades år 1990 en
arbetstillfäl-framfemårsperiod 60 000inomnadspartema attom en
000blev resultatet 53Enligt VNO-NCWförlen minoriteter. nya ar-

omöjligt beläggadetforskare, däremot,Enligt flerabetstillfällen. är att
överenskommelse.dennaresultatnågot av

Storbritannien5.7

hade StorbritannienFrankrikeNederländerna ochPå sättsamma som
delarfrån olikaarbetskraft efter kriget. Mångabilligbehov personerav

60-talet.under ochflyttade dit 50-samväldetav
etniska minoriteterutgjorde s.k. synligafolkräkningen 1991Enligt

flesta i dehela befolkningen. Demänniskormiljoner35,5 procent av
intemedborgarskap ochbrittiskthar ärs.k. synliga minoritetsgruppema

sedan 80-taletInvandringspolitiken harförstagenerationsinvandrare.
restriktiv.ochblivit mermer

fannsdet60-talet insåg regeringenunderinvandringenoch med attI
främja integrationdiskriminering. Förproblem med antogsattstora

områdevidgade detDärefterRelationsthe Act.1965 Race somman
Efter-1968.Relationsden Actlagstiftning Racetäcktes nyagenomav

villegäller diskriminering,brister dethaden ansågs näräven storasom
RelationstheResultatet blev Raceeffektivitet.öka lagensregeringen

särskildNordirland där gällergäller inte iRRA. Lagen1976Act en-
1975Discrimination Actför religion. Sexantidiskrimineringslag

influerade antidis-starktförebild, bäggeanvändesSDA avvarsom
Disabilitytillkom 1995krimineringslagstifmingen USA. Därutöveri

DDA.Discrimination Act
diskrimineringförbudinnebär principiRelations ActRace motett

och tjänstertillgång tillutbildning,grund arbetslivet,på etnisk i varor
för köns-gäller på liknandebostad.tillgång till SDA sättettsamt t.ex.

funktionshindrade.förochdiskriminering DDA
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efterlevnad övervakas the Commission for Racial EqualityRRAs av
statligt skall verka förekomstenCRE, självständigt motett organ som

främja lika möjligheter och goda relationer mel-diskriminering ochav
skall hålla regeringen under-lan olika etniska Kommissionengrupper.

lagstiftningen.verkar och sprida informationrättad hur lagen omom
förbiträda enskilda diskrimine-Kommissionen har rätt att utsattssom

talan vid domstol. skall kommis-bl.a. väcka Dessutomring, attgenom
arbetet de lokala Racial Equality Coun-stödja och övervakasionen av

Councils finns de kom-cils förut Community Relations i störresom
ochsjälvständiga förhållande till CRECouncils iDessa ärmunerna.

offentli-lokala medel, både privata ochfinansieras även genomgenom
bidragsgivare.ga

arbetsgivaredetaljerad. Förbudet förRelations mycketRace Act är
indirekt dislcriminering. Direktdiskriminera gäller såväl direktatt som

grounds,racialdiskriminering definieras et-att person avsom en on
förmånligt, dennabehandlar mindreniska orsaker, änpersonen annan

omfattarRacial groundseller skulle behandla någonbehandlar annan.
medborgarskap, ellerhudfärg, nationalitet,följande grunder: et-ras,

den dis-religion.eller nationellt däremot inte Detniskt ärursprung
eller honjämförelse mellan hur hankriminerade påhar Visaatt ensom

tillhörighet blivit ellermed etniskblivit behandlad och hur någon annan
förhållanden de-måsteskulle ha blivit behandlad. Personernas vara

eller huvudsak lika.isamma
formellt li-behandlingMed indirekt diskriminering ärsomavses en

effekter för speciell etniskdiskriminerandeka, får gruppenmen som
for-kan uppfyllaindividerandelen i t.ex. ettatt gruppen somgenom

etniskaandelen andraväsentligt lägre imellt neutralt krav änär grupper
eller hon intenackdel hankravet verkar till individensoch attatt genom

diskrimineringskall fråga indirektuppfylla det. detkan För att vara om
kanden diskriminerande inte Visakrävs vidarei lagens mening attatt

faktorn.andra orsaker den etniskapåkravet berättigat och beror änär
skall till har överläm-olika etniska gåjämförelsen mellanHur grupper

enskilt fall.rättstillämpningen i varjeavgöraattnats
vid antagningfår diskriminera vid anställning,arbetsgivare inteEn

uppdragsavtal. Förbudet sikte påutbildningsplats eller vidtill tretar
för första förbjudet användadiskriminering. detformer Det är ettattav

exempelvisdiskriminerande rekryteringsförfarande, instrueraatt perso-
diskriminerande.arbetsförmedlingnalrekryterare eller Dennaatt agera

sökt arbeteden inteform diskriminering kan angripas även somavav
erbjuda diskrimine-andra det förbjudetdethos arbetsgivaren. För är att

underlåtaför det förbjudetanställningsvillkor och det tredjerande är att
eller hennesanställning på grund hanserbjuda t.ex.att aven person

hudfarg.
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redan anställd vidfår heller diskriminera någonarbetsgivare inteEn
frågaeller eller iomplacering, utbildning uppsägningbefordran, om

liknande.förmåner eller
discrimination;omvänd diskriminering reversetillåter inteLagen

positivt tillhörhan/honsärbehandladet olagligtär attatt en person pga
härförrekrytering eller befordran. Skäletdet gällerviss närrasgruppen

vissamotstånd i den allmänna opinionen. Menhar typerangetts avvara
medlemmar visstillåtna kan hjälpa iaktiva åtgärder är en ras-som

konkurrera på likaarbetsmarknaden,underläge påi attärgrupp, som
utbildnings-får främja ellerArbetsgivare tränings-villkor med andra.

liknande kanomständigheter. Påunder vissamöjligheter ävensättett
konkurrensmöjligheter.främja vissautbildningsanordnare gruppers

fl. åtaarbetsgivarorganisationer m.fackföreningar ochkanDessutom
allatill medlemmaråtgärder i syfteolika positivasig att att ras-avse

alla nivåer.representerade på organisationensordentligtärgrupper
Även liksomdislcriminera,beordrar eller förmår någonden attsom

ellerdiskriminerapåtryckningar på någonden utövar att somsom
till stånd drab-diskriminerande handling kommermedverkar till att en

för allt dis-därutöver ansvarigförbud. arbetsgivarebas lagens En ärav
för vadanställd skyldig tillbeteende sigkriminerande gör samtsom en

befogenheter.sina Iföretar sig inomföreträder arbetsgivarenden som
arbets-anställde respektivearbetsgivaren ochomfattas bådedessa fall

arbetsgivarenför fall därförbudet. Undantaggivarföreträdaren görsav
förebygga denkan begäras förallt vaddenne gjortkan visa attatt som

allmänhet.enskilda fallet eller ihandlande detolagliga ianställdes
gällerdiskrimineringsförbuden. T.ex.frånflera undantagfinnsDet
hellerhushåll och intearbetsgivarensanställning ifrågade inte i om

occupationaletnisktill visstillhörigheten genuineärnär engruppen
för arbetet.saklig förutsättningqualification, dvs. en

anmält eller vittnatpåtalat,till följd någonTrakasserier att omav
förbjudna.victimisationdiskriminering är

vid bil-förbjudet diskriminera någondet vidarelagenEnligt är att
fråga bo-bolagsförhållande detbolag eller idande ärettett omomav

förbud dis-innehåller ocksåfler fem delägare. Lagenlag med motän
yrkessammanslut-arbetsmarknadsorganisationers,frånkriminering
arbetsmarknadsut-sida, liksom vidarbetsförmedlingarsochningars

diskrimi-Förbud finns ocksåyrkesutbildning.bildning och motannan
för yrke.eller motsvarande visstmed auktorisationsambandnering i

vidare s.k. discriminatorylagen innebärSärskilda bestämmelser i att
skall kunna angripafår förekomma. Tanken CREpractices inte är att

etnisktvisstvillkor eller rutiner utestängert.ex. ur-personer avsom
förmån elleråtnjutandeförsöka komma ifrån t.ex.att av enenssprung

detenskilt fall. Vidare kanmåste drivaanställning ettutan att en-man
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ligt lagen förbjudet publicera eller låta publiceraatt t.ex.vara en annons
kan visa avsikt diskriminera.attsom anses en

En sig diskriminerad på grund sin kan vän-person som anser av ras
da sig till specialdomstol, s.k. industrial tribunal. Tribunalen be-en en

lagfarenstår ordförande och två lekmän, nominerad arbets-av en en av
givarsidan arbetstagarsidan.och Domstolsfcirhandlingama skallen av
föregås medling.av

Tribunalen kan förklara har döma ska-rätt,parterna utvem av som
destånd rekommendera svaranden vidta viss åtgärd,samt att t.ex.en
befordra den diskriminerade arbetstagaren tid. rekom-inom viss Om
mendation inte följs kan detta leda till förhöjt skadestånd. Detett ut-
dömda skadeståndet omfatta både förkan ersättning ekonomisk skada,
exempelvis utebliven lön, och kompensation för den kränkning som
diskrimineringen inneburit. sammanlagda skadeståndsbeloppetDet var
begränsat i köns- och rasdiskrimineringsfall tills för sedan.några år

bort medBegränsningsregeln i SDA anledning det s.k. Mar-togs av
schall II-fallet i EG-domstolen. Därmed ansåg CRE maximigränsenatt
borde bort det gäller finns tak för skade-RRA. Det ingetäven närtas
stånd vid diskriminering funktionshindrade. Vid indirekt rasdiskri-av
minering blir det inget skadestånd alls arbetsgivaren kan visa attom
han hon hade för diskriminera med det ifrågasättaeller inte avsikt att
kravet. regel fanns dettaSamma i Sex Discrimination Act ävenmen
ändrades med hänsyn till dom i EG-domstolen mål könsdis-i etten om
kriminering. få utdömd falldet möjligt skadestånd iNumera är att ett

omindirekt könsdiskriminering diskrimineringen varitävenav oav-
siktlig. denna anledning förväntar sig bland andra CRE liknandeAv en
ändring i RRA.

Tribunalens beslut kan överklagas till the Employment Appeal Tri-
därefter begränsad tillbunal och i mån det normala domstolssystemet.

fråga discriminatory practices, platsannonser, instruktioner ochI om
påtryckningar diskriminera det endast och individer,CRE, inteäratt

kan fall domstol.driva isom
CRE kan på initiativ eller på order inrikesministem inledaeget av

undersökning angående misstänkt diskriminering från arbetsgivaresen
sida. Kommissionen kan också biträda enskilda behöver hjälp in-som
för eller vid rättegång.en

kan meddela codes of uppförandereglerCRE practice angående
arbetslivet. skallDessa hjälpa arbetsgivare och andra förstå lagen.att

rekommendationer skall hjälpa till förhindra diskrimi-Man attger som
Åfrämja jämlikhetnering etnisk i arbetslivet. andra sidan inteärsamt

dessa juridiskt bindande. kan tribunalen hänsyn till dem vidDäremot ta
bedömningen frågan företag har gjort vad det har kunnat forettav om

undvika diskriminering hos företaget.att
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utvecklingske över-kommerdettroligt motattDet att enenanses
kom-ellerdiskriminering,förtillsynsmyndighetgripande snarare en

Labour regering-bakgrundrättighetermänskligaför attmission mot av
mänskligakonventioneneuropeiska rät-införliva denförväntas omen

brittiskmedtigheter rätt.

complianceContract

sinatill demyndigheterna utövarlokalaskall de attRRAEnligt § 71 se
rasdiskrimine-olagligelimineratill behovetmed hänsynfunktioner att

männi-mellangoda relationermöjligheterjämlikaoch främja samtring
CouncilsEqualitytill Racialstödetolika Förutomskor genomraser.av

politikförpliktelsedennamyndigheterlokalauppfyller somgenom en
minimikravställerde vissadvs.compliance;s.k.innebär contract

anställningspolitik,angående derasoch tjänsterleverantörer varorav
flera lo-använde80-taletUndermöjligheter.likai frågainklusive om
offentli-vidurvalsgmndcompliancemyndigheterkala contract ensom

särskildaharmyndigheterlokaladessaMångaupphandlingar. avga
visatharundersökningarVissacompliance-enheter. mar-encontract

equalelleråtgärderför aktivaanvändningökning ikant programav
lokaltbland deprocenttill 75från 18policiesopportunities procent

effektivitetenochviktenövertygadCREföretagen.berörda är avom
ofoch codesbåde lagentillkomplementcompliance ettcontract som

ekonomiskt inci-direktföretagencompliance ettContractpractice. ger
diskriminering.motverkaför atttament

Irland5.8

på religi-baseraddiskrimineringkanskepräglashistoriaIrlands mer av
bakgrund.etniskpåänon

invandring.utvandringpräglats änharlandIrland är ett avmersom
ungefär 0,6År invandrareasiatiska procentochutgjorde1981 avsvarta

emellertid relativtIrland har storbefolkningen. caromergruppen -
befolkningen.eller l,5-221.000 procent av

påsiktedirektlagstiftningfinns det ingen tarnärvarandeFör som
jäm-lagIrlandhararbetslivet. Däremotdiskriminering ietnisk omen

detinnebärvilket ärEquality ActEmployment attarbetslivetlikhet i
civilstånd.ochgrund könpådiskrimineraolagligt att av

arbetslivetiuppsägningarorättvisainnehåller lagen motDessutom
grundpåuppsägningarorättvisaskyddActDismissalsUnfair motett

uppsägning-orättvisaskyddarlaghudfarg. Denna äveneller motrasav
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och på grund deras sexuella läggning. Det ärar av romer personer av
arbetsgivaren skall visa han har saklig grund för uppsägningen.attsom

fall harFå gått till domstol det antalet diskrimine-trots att antas att
ringsfall mycketär stort.

Irlands harregering nyligen antagit två ambitiösa lagar på diskrimi-
neringsområdet, lag jämlikhet i arbetslivet Employmenten ny om
Equality Act 1996 och lagen lika Equal Status Act. Menstatusom
innan dessa trädde kraft förklaradei Högsta Domstolen lagenatt om
jämlikhet i arbetslivet inte grundlagsenlig. delarDe berördevar som
diskriminering funktionshindrade för långtgående föroch otyd-av var
liga. förLagen närvarande under bearbetning förväntasoch bliär anta-

under 1998. Hur anpassningen till Högsta Domstolens synpunktergen
kommer oklar.att ärutse

Lagen jämlikhet arbetsliveti tänkt bli helhetslösningattom var en
angående olika dislcrimineringsfrågor. Grunderna omfattas la-som av

bland kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktions-är annatgen
hinder och ålder.

5.9 Tyskland

Tysklands etniska minoriteter kan indelas femi olika kategorier:
1.Hist0riskt etablerade minoriteter, dvs. danskarna i Schleswig-

Holstein, den sorbiska minoriteten i Brandenburg och
Sachsen, zigenama och den judiska minoriteten.romerna

2.Gästarbetare, arbetskraftsinvandrama sökte sig tillsom
Tyskland efter kriget.

3.Gästarbetamas familjemedlemmar fick komma tillsom
Tyskland på antingen eller tillfällig basispermanenten som

del familjeåterföreningsprocessen.en av
4.Flyktingar.
5.S.k. etniska tyskar, fick komma med anledning sittsom av

språk och kulturella kopplingar helt bortsett från deras med-
borgarskapsstatus.

De kategorierna arbetskraftsinvandrarna ochstörsta utgörsovan av
Årderas familjer flyktingarna. 1993 utgjorde utländska medbor-samt

8 hela Tysklands befolkning.procentgare ca av
Artikel 33 i grundlagen förbjuder diskriminering på grund kön,av

språk, nationellt eller socialt religion eller politisktro,ras, ursprung,
åsikt. gäller förDetta utlänningar bor i Tyskland. Främst in-även som
nebär lagen skydd förhållande offentligai till och inte för-iett organ
hållande till andra Staten skall inte diskriminera i sint.ex.personer.
anställningspolitik.
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lagenBetriebsverfassungsgesetz1972 års751 iartikelEnligt om
skallarbetsgivare,privatatäcker1989,företagsnämnder ävensom

arbets-följs iicke-diskrimineringsprinciptillföretagsrådvarje att ense
blandbehandlas lika annatskall oavsettArbetstagarelivet. ursprung,

diskrimineringindirekttäckakön. ävenoch Lagenreligion antas men
arbete sittsökerarbetstagareomfattarsaknas. Lagenrättspraxis som

företag.
skyddavill si-människorrollviktigspelar närFackföreningarna en

förharföretagsrådetarbetslivet. Det ärrättigheter inom ansvarsomna
diskriminering. Omklagomål rörprövningen t.ex.förstaden somav

medlings-tillöverklagadennekanbeslutetogillararbetsgivaren en
meriter,bättrehon hadeellerhanVisasökanden kankommitté. Om att

arbetsgivarendettillhörde ärjobbetfickdenoch ras,annanensom
grundpådiskriminerandeinteanställningenskall visa avatt varsom

detfallsådanaÄven ianvändas attkan t.ex.indirekt bevisning -ras.
andel minoritets-litenoproportionerligtvisarstatistikfinns att ensom

anställs.sökandena
anställ-offentligramlagenBeamtenrechtsrahmengestezEnligt om

bl.a. kön,tillhänsynskeanställningoffentligskall utan ursprung,ning
ickeanställningintehuvudsakligentillåterreligion. Lageneller avras

medborgare.
etniskpåsiktedirektlagstiftning tardet ingenfinnsövrigtI som

arbetslivet.idiskriminering
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Övriga5.10 EU-länder

Spanien

finnsDet flera civilrättsliga lagar förbjuder etnisk diskriminering isom
arbetslivet. Därmed Spanien ha uppfyllt kraven ställs ianses som ras-
diskrimineringskonvention och ILO-konventionen lll, vilka Spani-nr

raficerat.en

Portugal

Artikel 59 i grundlagen skyddar diskriminering i arbetslivet påmot
grund nationalitet, religion eller politiska eller ideologiskaav ursprung,
åsikter. Dessutom rasdislqimineringskonvention och ILO-anses
konventionen lll del Portugals interna vilket innebärrättnr vara en av

det inte behövs någon särskild lagstiftning diskrimineringatt imot ar-
betslivet. Diskriminering inte problem i Portugal.ettanses vara

Italien

Enligt lagen arbetstagare alla överenskommelser eller handlingarärom
inriktade på politisk, religiös, språklig, eller könsdiskrimineringras-

Återanställningogiltiga. kan beordras. Om arbetsgivaren kanvägrar
detta leda till skadestånd.

Grekland

Grekland saknar särskild antidiskrimineringslagstiftning omfattarsom
arbetslivet.

Österrike

Österrike saknar speciell antidiskrimineringslagstiftning. Enligt Wrench
jfr avsnitt 7.1.1.1 finns det dessutom diskriminering invand-moten

inskriven i olika lagar bland arbetslivet.annat rörrarna som

Belgien

En generell straffrättslig lagstiftning diskriminering 1981.mot antogs
År 1994 ändrades förlagen omfatta arbetslivet. avsiktEttäven att

överträdelserdiskriminera måste bevisas. kan leda till fängelse eller
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ändringenefterellerförevarkenhar knappt använtsböter. Lagen -
rasism,bekämpandeochlikaförCentrum rättfinnsDet av1994. ett

idiskrimineringmedblandarbetar1993. Det annatinstiftades ar-som
begränsadeoch dessbeviskravhögalagenskritiskt tillochbetslivet är

räckvidd.

Luxemburg

augusti9lageninkorporeradesRasdiskrimineringskonventionen genom
arbetsgivareoklartoch dettillämpats äraldrigharlagDenna1980. om
lagstraffrättsligocksåfinnsDetöverhuvudtaget. som an-omfattas en

ochsamhällslivetidiskriminering antasetniskförbjuder1993togs som
straffrättsligameningsfullasaknarLagenarbetslivet.omfatta även mer

området.pårättspraxisfinns ingenpåföljder. Det

USA5.11

ha börjatkanantidiskrimineringslagama sägasUSAsbakomHistoriken
rasdiskrimineringförbjödförordningRoosevelt ipresidentdå1941 en

Diskrimine-försvarsindustrin.gälldeupphandlingarfederalavid som
användningeneffektivadenförhinder mest avansågsring ettvara

försvarsproduktion. Dessutomgälldevadarbetsstyrka var av-USAs
förförtroende staten.minoriteternasförstärkasikten att

upphandlingar.federalaallagällaÅr tillförbudetvidgades att1953
syfteförordningens att1961vidgadeKennedyJohn genomF.President

aktiva åt-ungefärmotsvararactionaffinnatives.k.påkravinföra ett
ocharbetssökandesallasäkerställaför ar-leverantörerpå attgärder,

nationelltellerhudfargreligion,behandlinglika oavsettbetstagares ras,
hävningaktualiseradessanktionermöjligade varEn somavursprung.

ande.följutvecklingenimilstolparAndraavtal. varav

dis-förbjuder,1991,med tilläggTitle VII,1964,RightsCivil Act0
hud-grundpåarbetstagareocharbetssökandekriminering ras,avav

theskapadesDessutomnationelltochreligionkön,färg, ursprung.
till-EEOCCommissionOpportunityEmployment somEqual

synsmyndighet.
diskrimi-förbjuder1967tilläggmed196411246OrderExecutive0

federala entreprenörer.hosnering
kön.grundpålönediskrimineringförbjuderAct avEqual Pay som0 -

åldersdiskri-förbudAct motEmploymentinDiscriminationAge -
gamla.år40minstarbetstagare ärminering somav
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Rehabilitation bland förbjuder diskrimineringAct hosannat0 som
federala baserad på fysiskt eller psykiskt funktions-entreprenörer
hinder.

förbud diskrimineringDiscrimination Act på grundPregnancy mot0 -
graviditet.av

års avgörande Meritor Savings Bank Vinson för-1986 HD som0 v.
klarade Title gäller sexuella trakasserier.VII ävenatt

Disabilities ADA förbjuder diskrimine-Americans with Act som0
fysiska funktionshinder,ring på grund eller psykiskapersoner avav

bland arbetslivet.iannat

Title VII

omfattas lagenVilka av

för eller flera arbetstagareTitle gäller alla företag harVII 15 samtsom
fackföreningar, arbetsförrnedlingsbyråer, delstatliga och lokala myn-

Religiösa undantagna.digheter lärlingsprogram. organisationer ärsamt
diskrimineringsförbudFederala arbetstagare omfattas Title VII:sav

särskildsådana ärenden hanteras i ordning.men
fackföreningar och arbetsförmedlingarAlla arbetsgivare, som om-

lagen skall ha affischer på synliga platser medfattas öppna,uppsattaav
information till arbetstagarna och andra deras rättigheter under Titleom

vad de kan och de kan vända sig deVII siggörasamt vart om anser
diskriminerade.

Olaglig diskriminering

får direkt eller indirektEnligt lagen inte arbetsgivare användaen ras,
eller nationellt förhudfárg, ålder, kön, religiös grund itro ursprung som

beslut gäller för förhållandet arbetsgivare arbetsta-princip något som -
Title gäller hela anställningsprocessen från platsannonser tillVIIgare. -

efterarbetsintyg avslutat arbete.
det diskriminering det förekommer repressalierDessutom utgör om
anmält diskriminering, deltagit i undersökningmot en person som en

frågan diskriminering.eller sigmotsattom
förbjuder diskriminerande platsannonser.Lagen även

uppfyllt bevisbördaArbetstagaren har sin established prima faciea
case hon visar attom

4 I7-1523
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för diskriminering,tillhör dehon utsättssomgrupperen av
förmån ochförflyttningen ellerbefordran,sökte anställningen,hon

fick den inte,
anställningen ochkvalificerade förhon var

tillanställningen någonsökandet ellerfortsattearbetsgivaren gav
annan.

skall visadet arbetsgivarenmed dettahon lyckasOm är ensom
Därefter går bördanför handlande.anledning sinicke-diskriminerande

bysannoliktbevisa detmåsteden klagandetillbaka till äratt asom
handlande dis-arbetsgivarensof the evidencepreponderance att var

skyddadtillhördeklagandetill denmed hänsynkriminerande att en
kategori.

rättsmedelTillgängliga

befordrasskall återanställas,arbetstagarebeslutadomstol kanEn att en
grundfick påarbetstagaren intearbeteförflyttad till detblieller avsom

diskrimineringen.
förlusterarbetsrelateradeandraochlöne-domstol kan beslutaEn att
begränsaskall arbetstagarenNaturligtvisarbetsgivaren.skall ersättas av

möjligt.mycketsåskadan som
kompenseraskadestånd förekonomisktdomstol kan döma attEn ut
skadan ochideellaockså denkanuppstått.har Detskadorde avsesom

Exemplary dama-diskriminering.avsiktligviddamagesexemplarys.k.
diskrimine-erhållas denkanskadeståndförhöjdslagsär ett avsomges

tillmaximeradlagendock enligtskadeståndet ettideellarade. ärDet
anställdaantaletberoende pådollar000och 300mellan 50 000belopp

arbetsgivaren.hos
skallföretagetvilketföreläggande enligtutfärdakanDomstolen ett

undviks idiskrimineringliknandeanställningspolitik såändra sin att
mångfaldsplan.framföreläggaskanframtiden. Företaget att taäven en

Opportuni-EmploymentEqualbestämmadomstolkan attHär ävenen
anställningspolitikövervaka företagetsskallEEOCCommissionties

under vissdomstolsföreläggandetefterlevnadentillhänsynmed enav
period.

skallföretagetbeslutadomstolenkanvinnerarbetstagaren attOm
huvudregeln USA dvs.itilladvokatkostnader ibetala dennes motsats -

kostnader.för sinaskall ståatt parterna egna
alladiskriminerasystematisktskulle sö-arbetsgivare motOm en

konsekvent ignorerautländsktmedkande attt.ex. genomursprung,
de alla hakvalificerade skulledel rättansökningar ärderas atttrots en

skadeståndskravtillledaskulle kunnaskadestånd. Detbegära storaatt -
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särskilt kraven samlas i class action se nedan. skulle alla haDeom en
till skadestånd det visade sig den kvalificeraderätt även att mestom

fick bara tilljobbet. vill inte skadan tillMan ersätts ävenattse men se
försvarsjälva diskrimineringsbeteendet beivras. Svepande frånatt ar-

betsgivaren de vårt kultur, kan språketinte i de inteattsom passar
oacceptabla eller diskrimineringen.skulle helt bevisaosv. vara snarare

individen och inte arbetsgivarens fördomar.intressantDet är ärsom
medborgarskap eller kräverkan krav på reglerDärutöver attsom

kan flytande engelska lagstridiga reglernaanställda tala ute-vara om
särskiltindivider nationellt eller inte moti-vissa ärstänger ursprungav

heller fårverade affärsmässiga skäl. arbetsgivare diskrimineraav en
tala.sättmot atten persons

Anmälningar till EEOC

tillsynsmyndighet gäller alla deEEOC i princip vad dis-Det är ärsom
har lokala kontorkrimineringslagar EEOC 50nämns översom ovan.

flesta antidiskrimine-hela Dessutom har de allra delstaterUSA. egna
med Anmälningar skallringsmyndigheter samarbetar EEOC. in-som

eftertill lokala EEOC-kontoret dagar det denlämnas det inom 180 att
påstådda diskrimineringen eller diskrimineringsmönstret upptäckts.

följasSedan anmälan inlämnats och EEOC bestämmer den skallattom
omständigheterna kring frågan försökerutreder EEOC medlasamtupp,

mellan det går konstatera diskriminering kanOmparterna. att man
vanligtvis uppnå förlikning.en

År fall1995 hade sammanlagt EEOC 100 000 liggande i väntanca
ungefär fall kommer fram tillpå utredning. 85 sina EEOCI procent av

det finns grund för diskriminering medan fal-inte l5 procentatt ca av
len slutar med förlikning eller stämning hos domstol.

stämningsansökanTitleEn VII

följer klagomål företrädaEEOC inte eller inte vill individenOm ettupp
i domstol har denne begära s.k. right letter, slagsrätt att to etten sue
tillstånd och kan det till privat advokat. Några få fallstämma, taatt en

till domstol EEOC vanligtvis bara sådana har viktigtetttas av som-
prejudikatvärde eller värde vad gäller opinionsbildning.

handling har skadat flera människorOm olagliga kan allasamma
grupptalan.samlas s.k. class eller s.k. kan innebärai Dettaactionen en

gäller advokatkostnader förhand-olika fördelar vad bevisningen, och
medlingar motparten.
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mycket mindrefinnsföreträdare för EEOC öppenEnligt numera
före-det fortfarandeuppenbartdetsamtidigtdiskriminering, är attsom

powerssubpoenautredningsmakt för EEOCSärskilt denkommer.
följa lagen har gjortvillighetdomstolarnasochfinns i lagen attattsom

gäller dis-vadoch vaksammakänsligablivit mycketföretagen har mer
till intresseexempel bidragit dettillkrimineringsfrågor. harDetta stora
arbetsplatser. Detmångfald diversity påförvisar ärföretag numera

klagomåldyrbaraavvärjersamtidigtproduktivitetenbra för som man
diskrimine-medsammanfattas jukandiskriminering. Poängen merom

mångfald lönar sig.kostar,ring mer
tiden detunder sistauppmärksamhetmycket ärväcktmålEtt som

anställda förafro-amerikanskasina 1 400stämdes i USAdär Texaco av
anmälde företagetdemrepressalierdiskrimineringbåde motsamt som

där debandinspelningOffentliggörandet 1996för diskriminering. av en
uttryck ochrasistiskaanvändeföretagsledningenkärande hävdar att

nå-förlikningtill denfallet leddeiförstöra bevis störstaplanerade att
enligt för-skalldiskrimineringsfall. Företagetamerikansktgonsin i ett

kommerväsentlig deldollar.miljoner Enungefärbetala 175likningen
få bort dis-föransträngningarolika företagsintemaföranvändas attatt

utomstå-företaget.mångfald Eninomför främjakriminering attsamt
minoritetsrela-företagetsövervakadessutomkonsult kommerende att

sannoliktdetSamtidigt kanår.under de 5 säga atttioner närmaste man
företagetsbojkottminoritetsorganisationerfrån bl.a.hotett avomvar

fö-bildenoffentligadalandesnabbtdenaktierochprodukter samt av
rättsliga si-denförlikningentvingade fram änretaget rensnararesom

tuationen.

upphandlingoffentligochAntidiskriminering -
11246OrderExecutive

för demdiskrimineringsskyddfinns detTitle VIIUtöver annatett som
förordningenEnligtmedaffärerföretaghosanställda staten.görär som
upphandlingerhållerföretagalla11246OrderExecutive ensomanses

förfederala regeringendenfråndollar år10 000värd än varorpermer
ellerarbetstagarediskriminerainteåtagit sigha moteller tjänster att

nationelltellerreligionhudfärg, kön,grundarbetssökande på av ras,
och unde-allaställs kravet entreprenörerDessutom attursprung.

ochdollar årvärda 50 000minstupphandlingarmedrentreprenörer per
affirmative actionutveckla skrivnaskallanställdafler 50än program

företaget.iför tillämpningmångfaldsplaner
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delDet arbetsmarknadsdepartementet OFCCP Office ofär en av -
Federal Contract Compliance Programs för insamlingsom ansvarar
och uppföljning dessaav program.

Vid brott åtagandet försöker i första hand uppnå förlik-mot man en
ning. Om detta fungerarinte inkluderar de möjliga sanktionema häv-
ning avtalet diskvalificering från anbudsgivning ellersamtav annan
arbete federalapå avtal tills företaget har eftersig de antidiskri-rättat
mineringskrav finns i Executive Order 11246. Vanligtvis harsom man
också tillgång till Title sanktioner.VII:s kanDärutöver regeringen även

företaget för skadestånd på grund avtalsbrott.stämma av
blandDet i samband med dessa för främjaär annat attprogram

jämlika anställningsmöjligheter equal employment opportunity som
kommer i kontakt med affinnative elleraction aktiva åtgärder.man

Dessutom, nämndes finns det möjlighet för domstol attsom ovan, en en
kräva företag har brutit Title dvs. har diskriminerat,VII,att ett motsom
skall utveckla och tillämpa aktiv åtgärdsprogram för komma till-atten

med tidigaresin anställningspolitik.rätta
Aktiva åtgärder kan innebära bland annat:

förklaringEn i platsannonser arbetsgivaren följer principenatt0 om
lika möjligheter
Platsannonser i tidningar kretsnår minoriteterstor0 som en
Generella utbildningsprogram eller utbildningsprogram riktade till0

visst målgruppett
Borttagning har inbyggd obalans inte relate-tester är0 av som en som
rad till arbetet
Fastställande olika mål och tidsplaner. Sådana kontro-0 av anses mer
versiella de förutsätter endast sådana kvalifice-även ärattom som
rade för jobbet anställs. bör påpekas ajfirmativeDet aldrigactionatt
har kvoter skall användas eller okvalificerade skall fåavsett att att
arbete kvalificeradespå bekostnad. de fallI arbetsgivare har kvote-

in arbetstagare hänsyn till brutitmeriterna har derat utan mot reg-
lerna det gällandei systemet.

särskilt problemEtt angående mål och tidsplaner kartläggningenär
blir nödvändig för frambåde målet för uppfyl-ochatt mätata attsom

lelsen målet. viktigtDet kunna följa vadi mån minoriteter,attav anses
funktionshindrade och kvinnor till intervju, anställs och beford-tas ut

arbetsgivareAtt registrerar sådan information mindre kontrover-ärras.
siellt hur väljer vilka mål bör ha angående de utvaldaän utman man

och hur skall klassificera tillhö-siggrupperna man en person som anser
flera etniska kategorier. Arbetsgivaren ansvarig för insamlingenärra
informationen de anställdas etniska och könsmässiga fördelning-av om
Även självidentifiering i viss mån tillåts sker klassificeringen påen. om

arbetsgivarens vilket innebär arbetsgivarens visuella identi-attansvar,
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African-används i USAavgörande. kategorierDe ärfiering blir som
kanNaturligtvisHispanic.ochIndian, AsianAmericanAmerican,

tillhörsynnerhetproblem, ileda tillkategorisering närsådan personen
golfspela-beträffandebl.a.uppmärksammatsharflera kategorier. Detta

Woods.Tigerren
aktivaOFCCP:s70-talet har visatunderstudierflertalEtt att upp-

anställningsfrekvensökadlett tillfederalaföljning entreprenörer enav
jämförelse medochrelativt ibådeoch minoriteter,kvinnorbåde settav

Å andra sidan begränsa-federalaföretag intede entreprenörer.varsom
antagligenvilketunder 80-talet,väsentligtuppföljningdes OFCCP:s

Samtidigt böreffekt.begränsadhadeförordningenledde till att en mer
icke-mångavisadefrån 70-taletstudierna ävenpåpekas attdet att

personalpolitikutvecklataktivt hadefederala entreprenörer somen
de olikaoch följdemångfaldutvecklade sinföretagetleda tillskulle att

antidiskrimineringslagarna.
koppladeåtgärderaktivafunnitshar detHärutöver typannan aven

tillinnebarset-asides.s.k. Dettaupphandlingar atttill federala man-
ägdesföretagföretag ellerminoritetsägdafavoriseradedelviss avsom

Ct.Peña, 115iAdarand ConstructionDomstolen,kvinnor. Högsta v
set-asidesmeddettafram tillkorn1995,2097 systematt var oaccep-

tillkunde hänvisadärde områdenocksåtabelt. Det ett enmanavvar
budetdet lägstalagtdenledde tilldiskrimineringomvänd att somsom

bakgrund.etniskgrundpåvaldes bort ägarensav
verkararbetslivetaction iaffirmativeandradet gällerNär typer av

med hänsynalla fallkontroversiella, imindrehar varitdedet som om
undernärvarandeförAffirrnative actionamerikansk rättspraxis. ärtill

röstadeKalifornien 1996folkomröstning ipolitiskt. I ma-stor enpress
action.affirmativedelstatligformerallaförbudförjoriteten motett av
och ikongressenbehandling iunderlagförslagfederalaLiknande är

andra delstater.flera

Delstatema

federalaanglosaxiskaandradei staternaliknandePå sättett som
antidislcri-sinaalla delstaterAustralien harochKanada nästan egna

lagstiftningfederaladenreflekterar ilagarmineringslagar. Deras stort
diskrimineringsgrunder.exempel fleratillinkluderaiblandkanmen

benämning-ofta medmyndigheter,delstatligaliknandeocksåfinnsDet
rättigheter.för mänskligakommissionenen

Wis.Employment Lawanställning Fairlag rättvisWisconsins om -
idiskrimineringförbjuder orättvisl1l.31-ll1.395Stat. Ann. ar-

religi-ålder,grundbl.a. påkvalificeradebetslivet mot ras,avpersoner
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hudfärg, handikapp, kön, nationellt sexuell läggning elleron, ursprung,
bruk eller icke bruk lagliga substanser på sin fritid t.ex. cigaretter.av

lagstiftningWisconsins förbjöd många diskrimineringsgrunder långt
innan de förbjöds i federal lagstiftning. Till exempel blev det olagligt

diskriminera på grund hudfärg, religion och nationelltatt av ras, ur-
redan 1945. Samtidigt i Wisconsins antidiskrimineringslagsägssprung

ingenting i den skall tolkas krav på aktivt åtgärdspro-att ett ettsom
gram.

På federaladen regeringen ställer Wisconsin kravsättsamma som
på offentligai upphandlingar de skall ha aktiva åt-entreprenörer att

affirmativegärdsprogram plans.action Enligt Wisconsins Contract
Compliance Law s. 16.765, Wis. skallstats i princip alla vill görasom
affärer med delstaten åta sig genomföra jämlikhetsprogram ochatt en
aktiva åtgärdsprogram i sin personalpolitik. Alla harentreprenörer som
minst anställda och25 erhåller avtal med delstatenett värt änsom mer

dollar skall25 000 ha inlämnat aktiva åtgärder inom 15ett program om
dagar från den dag de erhöll avtalet. liknandeEtt krav ställs på under-
leverantörer. Målet uppnå balanserad arbetsstyrka vilketär att gören

delmålen skall hänsyn till underrepresentation kvinnor, mino-att ta av
riteter och funktionshinder.medpersoner

har förDärutöver Wisconsin minoritetsägda entreprenö-ett program
Målsättningen försöka till delstatens totala5är att att procentrer. se av

inköpsprogram går till företag minst år gamla och kon-är ägs,ettsom
trolleras och aktivt Native BlacksAmericans, Hispanics,styrs av
and/or Asians. skerStyrningen anbuden från dessa företagattgenom
kan godtas deras bud ligger endast högre det lägsta5 änprocentom
bud lagts.som

Lokala myndigheter

finns också olika antidiskrimineringsregler harDet antagitssom av
många lokala myndigheter. har ofta uppfölj-Destörre även en egen
ningsmekanism. förvaltningsbalk,San Franciscos kapitel 12B
Administrative Code, Chapter Nondiscrimination12B: in Contracts

trädde i kraft ställer krav alla1997, på stadens enheter varjeattsom
avtal de deltar skalli innehålla klausul innebär att ent-som en som

åtar diskriminerasig inte i arbetslivet dessi någonreprenörer att av
gränserverksamheter inom USA:s på grund bland hud-annatav ras,

färg, religion, funktionshinder eller kön ellerHIV-status, sexuell lägg-
ning. gäller grunden verkligen föreligger ellerDetta oavsett ent-om av

bara uppfattas föreligga.reprenören
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mänskligaförKommissionFranciscohar SanDessutom egenen
häv-kanPåföljdemareglerna. t.ex.uppföljningförrättigheter varaav

upphandlingar.framtidadelta iförbudavtalning attsamtav
regle-lokaladessasammanhangdetta äri attintressantDet ärsom

entreprenörerlagar utansåsomfungerar gentemot som eninteringar
generelltstadeninnebär settDettaavtalsrätten.normala attdendel av

avtal-friståendevill såsomdenkvalitetskravdeställakan ensomm.m.
antidiskrimine-delstatenslängregåockså änstadenDärmed kanspart.

diskrimineringsgrunderna.definitioneniringslagar av

ZeelandNya5.12

la-1993. DenHRA ersatteRights Act antogsZeelands HumanNya
lagenoch1977rättighetermänskligaförkommissionen omgen om

följandepådiskrimineringförbjuder1971. HRA grun-rasrelationer
hudfarg,religiöspå et-bristreligion tro,civilstånd, ras,samtder, kön,

medborgar-ochnationalitetinklusivenationelltnisk eller ursprung
politiska1999,februarimed lochfrånålderfunktionshinder,skap,

diskrimine-förbjudnaläggning. Desexuellochfamiljestatusåsikter,
medsläktdenellerdiskriminerade ärdenförgällerringsgrunderna som

föreliggaGrunden kandiskriminerade.dentillrelation nu,hareller en
föreliggaellermisstänkas, troseller kan antastidigareförelegathakan

delenomfattar störreLagendiskriminera.påstås sam-avden somav
arbetsliv.ochnäringslivtillutbildningochboendefrånhällslivet,

hararbetstagareocharbetssökandeförlagengällerarbetslivet somI
inteÄven förbjudsdiskrimineringindirektförutsättningar. omsakliga

omfat-ställts. Lagenkravetförskälbrakan visaarbetsgivaren ett som
diskri-fårplatsannonserhellerIntearbetsfönnedlingar. varaäventar

för-enligt lagenanmälananledningmedTrakasserierminerande. av en
bjuds.

deochgod trofaithgoodi s.k.vidtasdetillåtsåtgärderAktiva om
samhället.jämlikhet iuppnåförbehövs att

utredablandskallrättigheter annatmänskligaförKommissionen
imedlarefungeradiskrimineringsanmälningar samtenskildas som en

framgångmedlingen ärDär utankonstateras.diskrimineringfall därde
Kom-vidare rättssystemet.falldessadrivakommissionenkan genom

lämpligaberörda iför degrupptalans.k.initierakanmissionen även en
fall.

gäl-probabilitiesofbalancetheonöverviktsprincipen somDet är
harundantagsregelåberoparsvarandenbevisning. Omangåendeler en

undantag.dettaförbevisningbördaneller hondock han av
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flertalDet finns möjliga sanktioner diskriminering har kon-närett
staterats:

s.k. diskrimineringsförklaring,0 en
förbud det diskriminerande beteendet liknandeandraett mot samt0

beteenden,
för ekonomiska förlusten för skäligaskadestånd den och ersättning0

för de förmå-kostnader på grund den diskriminerande handlingen,av
habåde ekonomiska och övriga, rimligen skullesom personenner,

för integritetskränkning-fått handlingen vidtagits, självainte samtom
of and feelings,humiliation, loss dignity injury toen

vidta åtgärder för skadanorder riktad till svaranden attatt reparera0 en
olagligt, med deförklaring avtal strider lagen äratt ett motsom0 en

följder gäller för olagliga avtal samtsom
sådan sanktion relief tribunalen lämplig.anser som0 annan som

försvar diskrimineringen oavsiktligMedan det någotinte är att var
till svarandens agerandeeller vårdslös, skall hänsyninte närtasvar

sanktioner, några, utdöms.om

Australien1 3

År OpportunitiesAustralien Rights and EqualHuman1986 antog
rättigheterkommissionen för mänskligaLagenCommission Act om

huvuduppgifter bestäms lagenoch likabehandling. Kommissionens av
rasdiskriminering Racial Discriminationkommissionen, lagen motom
könsdiskriminering DiscriminationRDA, lagen Sex1975Act mot-

funktionshindradediskrimineringSDA och lagenAct 1984 mot av-
skallDDA. KommissionenDisability Discrimination 1992Act utre--

antidiskrimineringslagaröverträdelser dessada anmälda samttreav
detta lämpligt. medling intemellan Närförsöka medla när ärparterna

till s.k. Hearingolämpligt kan fallen överlämnasfungerar eller är
för fonnella utredningar. Hearing CommissionersEnCommissioners

frivilligtdärefter domstol ifall inteslutsatser kan prövas parternaav en
befogenheter inkluderarkommer Kommissionens även rättenöverens.

relevant information och dokumentkräva individer lämnar samtatt att
angående enskilda ärenden.de inställer för offentliga förhörsigatt

mänskligaockså utreda andra överträdelserKommissionen skall av
konstateras och det lämpligt kan kommissio-rättigheter. sådanaDär är

Attomey-rekommendationer till Australiens justitieministernen ge
därefter inför Parlamentet.General. skallDessa presenterasrapporter

vad gälleropinionsbildande funktionharKommissionen även en
och motarbetandet diskriminering.mänskliga rättigheter av
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handling innebärdet olagligt företaEnligt § 9 RDA är att en som en
hudfärg, härkomst ellerförtur grundåtskillnad, hinder eller på av ras,

effekten be-etniskt där avsikten ellernationellt eller är attursprung
grunder,utövandet, jämlikaerhållandet eller påeller förhindragränsa

ekono-grundläggande frihet i politiskt,rättighet ellermänskligav en
samhällslivet.eller hänseende isocialt, kulturellt någonmiskt, annat

ställsvillkor eller krav pågäller för orimligaDetsamma som en person,
mänskliguppfylla, och kravet begränsareller hon inte kanhan ensom

in-frihet med hänsyn till Dettaeller grundlägganderättighet ras m.m.
omfattas lagen.indirekt diskrimineringnebär både direkt ochatt av

förordningar påsamhällslivet, från lagar ochomfattar helaLagen
bostadsmarknaden och arbetslivet. Inäringslivet,olika nivåer till ar-

ocharbetsförmedlingarför både arbetsgivare,gäller lagenbetslivet
arbetssökande ochförbjuder diskrimineringfackföreningar. Lagen mot

diskrimineringgrundarbetstagare på motsamt annanenras m.m.av
till vissmed eller relationgrund släktskappå person av enenperson av

förbjudnadiskriminerande platsannonserDessutom samtärras m.m.
handlingar.diskriminerande Därolagligaanstiftan/uppmuntran enav

anledningarnaanledningar ocheller flerahandling företas två en avav
eller domi-den dominerandedenna inteäven ärär ens enomras m.m.

företagenden enligt lagenför handlingennerande anledning avanses
den anledningen.

räk-för arbetsgivarenshandlareller någonarbetstagareOm somen
olagligskullearbetsområdehandling inom sittföretarning varasomen

förutsattansvarigblir arbetsgivarenarbetsgivaren,den företogs avom
allt de rimligeneller hon har gjorthaninte kan visaarbetsgivaren attatt

Gruppanmäl-handlingen.diskriminerandeförhindra denkunde för att
kan detomständigheter. Härlagen under vissatillåtna enligtningar är

den inte ibevisbördefråganpåpekas medan SDA nämnstaratt upp
också förbjudna.TrakasserierRDA. är

denförekommit kandiskriminering harfinnerkommissionenOm att
det-och fårbrutit lagen inteförklara arbetsgivaren har motatt upprepa

förhandling rimligtskall utföravederbörande är attta; att repa-somen
eller återan-skall anställaskadan; arbetsgivarenden uppkomna attrera

förskall utgå alldiskriminerade; ersättningdenställa eller befordra att
integritetskränkningen;inklusive föruppstått,förlust och skada attsom

ställa till deskall ändras föröverenskommelseavtal eller rättaattett
med någondet lämpligtuppstått; inteförluster och skador ärattsom

fallet.ytterligare åtgärd i
Workplace Rela-enligtlagstiftning det olagligtVad gäller ärannan

hudfärg,blanddiskriminera på grund1996tions Act annatatt ras,av
uppsägning.funktionshinder vidkön, sexuell läggning eller t.ex.
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Eftersom Australien federal finns det liknandeär antidiskri-staten
mineringslagar på delstatsnivån. finnsDet visst praktisktäven ett sam-
arbete kring tillsynen. Ibland går den delstatliga lagstiftningen längre

den federala. SouthI Australia Equalän Opportunity Act 1984 som
förbjuder diskriminering på grund kön, förbjuderav ras m.m., man

diskriminering på grund sexuell läggning, tilläven skillnad från denav
nuvarande federala lagen. finnsDet liknande skydd i andraett även
delstater. kanDet delstatliga lag innehölläven nämnas att ettsamma
skydd diskriminering funktionshindrade långt innan den fede-mot av
rala lagstiftningen antogs.

5.14 Kanada

Kanadas CharterI of Rights and Freedoms står det
Varje individ lika inför lagen och har till lika skydd och likaär rätten
förmån lagen diskriminering och, synnerhet,i diskrimi-utan utanav

pånering grund nationellt eller etniskt hudfárg, reli-av ras, ursprung,
kön, åldergion, eller psykiskt eller fysiskt funktionshinder.

Samtidigt föreskrivs också grundlageni regeln inteatt är ettovan
hinder vad gäller lagar, eller aktiviteter skall främja efter-program som

disadvantaged eller individer, inklusive de finnssatta grupper som
ovan.

Kanada lag mänskliga rättigheter 1977 Canadian Hu-antog en om
Rights CHRA.Act Senast 1996 reviderades lagen. Lagen skallman -

förverkliga principen alla individer har lika möjligheter förverk-att att
liga sina liv, med beaktande sitt samhällsmedborgare,av ansvar som

bli hindrade diskriminerande handlingar baserade på bl.a.utan att av
nationellt eller etniskt färg, religion, ålder, kön, sexuellras, ursprung,

läggning, civilstånd, familjestatus, funktionshinder eller f.d.status som
brottsling tätt nåd.som

CHRA federal lag skyddar alla bor Kanadaiär moten som som
diskriminering eller hos bland olika federala myndigheter,annatav

banker, flygbolag och andra nationella kommunikationsföretag,posten,
andra federalt reglerade privata industrier.samt

Diskrimineringsförbudet omfattar handlingar näringsliveti varor
och tjänster, hyres- och bostadsmarknaden arbetslivet inklusivesamt
platsannonser. också fackföreningarDet får diskriminerainteattanges

Ävenmedlemmar. trakasserier förbjuds.
När det gäller arbetslivet klargör lagen det diskrimine-inteatt är en

rande tillhandling exempel välja grund nödvän-att etten person av
digt yrkesbehov en s.k. bona fide Occupational requirement. Det är

hellerinte diskriminerande handling eller genomföra sär-att anta etten
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eller elimine-förhindratill ändamålhareller planskilt attsomprogram
uppräknadvisstillhördrabba dembrukarnackdelarde ensomsomra

grupp-
förbjudna.diskrimineringindirektochBåde direkt är

tillsynenrättighetermänskligafor utövarkommissionenDet är som
dislqimineringsklagomål. Kom-utrederochlagen. Den emottaröver

ochutredningsbefogenheter. Omvittgående närrelativtharmissionen
officiellomständighetertill allamed hänsynkommissionen att enanser

mänskligaförtribunalbegäradenpåkallad kanundersökning attär en
TribunalRightsHumanrättigheter utses.

harochfrågandärefter rättundersöker attTribunalen parterna pre-
dendomstol. Omipåbevisningoch kräva sättsentera ensomsamma

avskrivatribunalenskallhar bevisatsklagomålen intefinner att
målet.dismiss

diskriminerandeklagomåletfinnerTribunalen ettOm att age-om
följan-Tribunalen kansanktioner.olikafinns detrande har bevisats ge

skalldiskriminerandedenförelägganden. Att partende typer av
upprepningförhindraföroch,diskrimineringmed sinupphöra att en0

skallframtiden,agerande iliknande antaeller partenattsammaav
medsamråd Kom-skall utvecklas iåtgärdsprogramaktivtett som

rättigheter,mänskligaförmissionen
undanhållitsrättighetersådanarimligtdetså ärsnart somm.m.,ge0

diskriminerande handlingen,denförfördeladeden genom
uppståttkostnaderochförlorad inkomstforkompensation som0 ge

handlingen.diskriminerandedenresultatett avsom
avsiktligthandlingdiskriminerande ärfinnertribunalenOm att en

anled-medpsykisktsärskiltliditoffret harellervårdslöseller attgrovt
beordra dentribunalenkanhandlingen,diskriminerandedenning av

särskild kom-offrettill idollartill 000betala 5diskriminerande att upp
pensation.

tvingasresultera ifårförelägganden inteTribunalens att personen
i godanställninglämna tro.accepteratssomen

funktionertribunalensutförandetförhindrarblandDen annat avsom
tillkan dömasuppgörelsegodkändfullföljaeller vägrar att uppensom

arbetsgi-arbetsgivare,gällerdetdollar böteritill 50 000 enenom
dollar i övrigaoch till 000fackförening 5ellervarorganisation uppen

fall.

ActEmployment Equity

Employmentanställningsrättvisalagockså antagitKanada har en om
allaochkraft 1996trädde iversionenEEA. DenEquity Act senaste-
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offentliga, omfattas federalaarbetsgivare, både privata och densom av
fler skall uppfylltlagstiftningen sysselsätter 100 haänsamt personer

oktober elleralla lagens krav i 1997. Ca 900 000 arbetstagare 8senast
arbetskraft omfattas förKanadas lagen. Kommissionenprocent av av

tillsynen dennamänskliga rättigheter har lag.även över
skapa arbetsmarknadenAvsikten med jämlikhet på såEEA är attatt

arbetsmöjligheter eller förmåner anledningar inteingen vägras somav
tillmed förmåga och, för uppfylla detta mål, dehar rättagöra attattatt

arbetslivet erfarits kvinnor, urinvånama,ofördelaktigheter inom som av
medlemmar synliga Må-funktionshindrade minoritetsgmpper.samt av

anställningsrättvisa.let skall nås tillämpning principengenom av om
likabehandling människor kräverinnebär inte baraDen ävenav men

olikheter.särskilda åtgärder och anpassning till
berörda arbetsgivarna skall tillämpa lagenDe attgenom

identifiera och eliminera hinder i arbetslivet berör de särskilt0 som
ochangivna grupperna

handlingar aktiva åtgärder, säker-positiva och samtanta0 program
för särskiltställa rimliga anpassningar i de angivnapersoner grup-

pema.
tillhör dessaAvsikten med skyldighetema är att som grup-personer

arbetsstyrkaskall företrädda arbetsgivarens ii ut-sammaper vara
arbetskraft, eller, de delarsträckning de finns i Kanadas i ar-avsom

ifrån.arbetsgivaren rekryterarbetskraften det rimligtär att anta attsom
skyldigheter skall berörd arbetsgivare:uppfylla dessa varjeFör att

arbetstagareanalysera arbetsstyrka. Endast dekartlägga och sin som0
funktionshindermedsjälvidentifierar sig urinvånare,som personer

får räknas. Informationeller medlemmar synlig minoritet omav en
informationkan komma från in-kvinnor specificeradsom en grupp

ändamål.samlad för andra
identifieraföranställningspolitik och sina rutineranalysera sin att0

särskilthinder dessa angivnaoch bort de möter;ta gruppersom
med underre-för komma tillpolitik och rättaett attanta program0 en

med rimliga anpassningsåtgärderoch ordnapresentationen tarsom
hänsyn till olikheter på arbetsplatsen;

åtgärder ochmed kvalitativa och kvantitativa målplan samtanta0 en
tidsramar för uppnå dessa;att

ändamålet med anställningsrättvisainformera arbetstagarna0 om
nyckelåtgärder vidtagits ochemployment equity, omom som

framsteg gjorts samtsom
utvecklingenangåendekonsultera arbetstagarnas representanter av0

information tilldemåtgärderna tillämpningen samt ar-ovan, av om
betstagama.
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hemlig ochskall hållassamlar inarbetsgivarenInformationen som
tillämpning EEA.föranvändas endastskall av

harKommissionenlagen.för tillsynenansvarigKommissionen är av
skulle finnaarbetsgivare. Omberördagranska alla atträtt att enman

be-kommissionenförpliktelser kanfullgjort sinahararbetsgivare inte
kommissio-Därefter kannödvändiga.åtgärderdesluta som ansesom

beslutsärskild tribunal. Ingetfrågan iarbetsgivareneller ta enuppnen
för arbetsgi-hardshipbörda undueorimliginnebärfattasfår ensom

okvalificerade arbets-befordranelleranställningkräver avsomvaren,
anställning,offentliglagenöverträdelseinnebärtagare, av omensom

arbets-innebärbefattningar,skapandet attinnebär ensomnyaavsom
till dehänsyninnebär inteellerkvoteragivare tvingas att tarmansom

mål.kvalitativai lagensärskilda faktorer upprättaattomangessom
betala vitekan tvingasföljer lageninte ettArbetsgivare attsom

överträdelse ochdollar förtill 10 000penaltymonetary uppenav upp
Även frågadennaöverträdelser.serieför flera ellerdollartill 00050 en

vitet. Detsigarbetsgivarentribunal motsätterkan avgöras omenav
ofbalanceöverviktsprincipenmedenlighetvisa iräcker med att pro-

lagen.har brutitarbetsgivarenbabilities motatt

Federal ProgramContractors

kallastill lagenkomplementdetfinnsEEAFörutom ett program-som
Program. Pro-Federal Contractorsför federala entreprenörermet

riktlinjerföljerändamål EEA,har somgrammet sammasomsamma
upphand-offentligafederaladeltar iochEEA entreprenörer somavser

lingar.
ivill deltaochanställdafler 100harorganisationerAlla än somsom

åta sigmåstedollar ellervärd 200 000 attupphandlingfederal mera
derasdelåtagandetförklarariktlinjer ärtillämpa EEA:s attsamt aven

uppfyl-kan arbetsgivarensupphandlingenerhållandetEfteranbud. av
bristandepågranskningen visargranskas. Omåtagandedettalelse av

blandsanktioner,olika utestäng-resultera idetta annatuppfyllelse kan
upphandlingar.framtidafrånning

Delstaterna

nivå,oftafinnerAustralienochi USA extraPå sätt enmansomsamma
medtill ochIbland detprovinces.delstatsnivån ärtillsyn,ochlagarav
Tillutvecklingen.juridiskagäller denföre vadliggerdelstatemaså att

grundpådiskrimineringCodeRightsförbjöd Ontarios Humanexempel
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sexuell läggning före den nationella lagstiftningen. Samtidigtlångtav
den lokala lagen drag avspeglar den nationella.kan det isägas att stora

fackfö-gäller för arbetsliv, boende, näringsliv och medlemskap iDen
ungefär medbor-reningar. omfattar grunder,Lagen ävensamma men

garskap vilket mindre tydligt i den nationella lagen.är
lagstift-avvikelse från den nationellaintressant i OntarioEn annan

det villkor för delstatlig of-lagen varjeningen ärär att ettatt anger
upphandling inte bryter förbudet diskri-fentlig entreprenörenatt mot

gäller delstatligt bidrag, dona-arbetslivet. varjeminering i Detsamma
Därefter förklaras det överträdelse dis-lån eller garanti.tion, att aven

krimineringsförbudet innebär brott villkoret tillräck-ärett motsom en
upphörande avtalet, bidraget, donationen,lig grund för hävning eller av

överträdelse också ingålånet eller garantin. En rätt vägra attatt nyager
denna eller medge andra bidrag, donationer, lån elleravtal med person

garantier till denna person.
ofgäller sanktioner kan undersökningsnärrmd BoardVad In-en

för rättigheter harKommission mänskligaquiry Ontariosnärutses
påkallad och förlikning inte har kunnatfunnit undersökning äratt enen

överträderbland vanlig skadestånd kan denuppnås. Utöver annat som
bli beordradöverträdelsen avsiktligt eller vårdlöst,lagen, grovtom var

diskriminerats för psykiskbetala till dollar till den10 000att somupp
kränkning mental anguish.

Sydafrika5.15

inför lagen.Sydafrikas grundlag likhet Dess-Huvudprincipen i ärnya
och indirekt diskriminering individerförbjuder grundlagen direktutom

kön, etniskt eller socialtemellan bland på grundannat ursprung,av ras,
funktionshinder, religion, kultur ellerhudfärg, sexuell läggning, ålder,

för jämlikhet, det tillåtet medspråk. Därtill förklaras uppnå äratt, att
eller personkategori-skyddar eller främjarolika åtgärder personer,som

Till slut förklaras det dis-för diskriminering.orättvis attutsattser, som
ovanstående grunderna inte detkriminering på de olika orättvisär om

denna diskrimineringen rättvis.visas äratt
uttryckligen statliga myndigheter tillämparGrundlagen tillåter att en

offentlig upphandlingspolitik a främjar vissa särskilda kategoriersom
främjarerhållandet upphandlingar och b skyddar eller vissai per-av

föreller orättvis diskrimineringkategorier, utsattssoner, som
unfair discrimination.disadvantaged by

Sydafrikas historia det förvånandeMed till intehänsyn är attnog
både denformellt godtar aktiva åtgärdsprogram ellergrundlagen att
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sektorn ca procentdel den privata 82sektorn ochoffentliga stor aven
åtgärdsprogram.har olika aktivaantagit

Sydafrika i lagenarbetslivet iDiskriminering i nämns även om ar-
Schedule66,Labour Relations 1995, No.betsmarknadsrelationer Act
diskrimi-eller indirekt,orättvis, direktförklarar2l-2item attsom

grund för-godtyckligarbetssökande påeller ärarbetstagarenering av
socialtetniskt ellerutpekas kön,Blandbjuden. annat ursprung,ras,

godtyckligareligion såsomfunktionshinder ochålder,sexuell läggning,
haråtgärdsprogramaktivaförklarar lagengrunder. Dessutom att som

med tidigaretilleller kommasyfte skydda rättatill utsattatt gruppen
diskriminering.orättvisintediskriminering utgör

Namibia5.16

fåringeninför lagenallas likheterkännergrundlag attNamibias samt
etniskthudfárg,kön,blandgrundpådiskrimineras annat ur-ras,av

olika aktiva åt-parlamentetkanreligion. Dessutomeller antasprung
eller indirektdirekttill syftehareller lagargärdsprogram attsom

tidigare dis-på grunduppståttmed orättvisortillkomma rätta avsom
practices.handlingsmönsterellerkriminerande lagar
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etnisklagenTillämpningen6 motav

diskriminering

Inledning1

Från denkraft den juli 1994.trädde i 1diskrimineringetniskLagen mot
fått in 166hade DOmånads utgång 1996fram till decemberdagen an-

etniskt diskriminera-ha blivitsigfrån människormälningar ansersom
fall tillfört någotinteanmälningar har DOantaletdetde. Trots stora

kraft år,i ilagen varitför övrigt,Arbetsdomstolen, treatttrots en-som
Härtill kommerbedöma.etnisk diskrimineringmålfåttdast attett om .fall.träffats DO:sförlikning i 15dock att av

förorsakatvadanalyseraingåruppdrag attutredningensI att som
Arbetsdomstolen itillförtsdiskriminering intepåstådd etniskfall av

emeller-harinförande. Detförväntades vid lagensomfattningden som
ellerförstårdirektivenvad uttrycket ifå framgått närmaretid inte att

uppbygg-till lagensOmsågförväntningarnahur närmare ut. serman
brukarkänneteckenflera dedockinnehåll saknar dennad och somav

diskrimineringslag.för effektivenanges
presenterade årmänskliga rättigheterförhögkommissarieFN:s

beaktandemedochgeneralförsamlinguppdrag FN:spå1996 avav
efterlev-övervakarFN-kommittédenifrånsynpunkter experterna som

modellagtillförslagrasdiskrimineringskonvention,naden FN:s ettav
rasdiskriminering. Mo-lagstiftningutarbetandeförtill ledning motav

och kräver intediskrimineringindirektdirekt ochomfattar bådedellen
arbetsgivarensannoliktellerskall visadiskrimineradeden göra attatt

aktivabestämmelserinnehållersyfte.diskriminerande Denhaft ett om
rekryte-underdiskrimineringskyddinnehålleråtgärder. ettDen mot

förbigången.har blivitnågonringsförfarande, barainte när
fleralagarna iefter analysharILOOckså inom expertgrupp aven

förutgångspunkternågrai maj 1997länder iolika angettrapporten
Följandeinnehålla.skalldiskrimineringetniskeffektiv lagvad moten

strafflag. Både di-framförföredraCivillagpunkter räknas är attupp.
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förbjudas. bör defi-indirekt diskriminering bör begrepprekt och Dessa
ha diskrimineratBevisbördan bör läggas på den påståsväl.nieras som

faktiska omständig-diskriminerade styrka vissasedan den attgenom
föreligger.först antagligt diskrimineringheter har gjort att

det någon överraskningdenna bakgrund sig inteRedan termot som
förts till Arbetsdomstolen.fler fall skett inteänatt som

flerahar stundtals varit hård och det har iKritiken lagenmot sam-
effektiv lagregleringmanhang framförts önskemål mot et-om en mer

emellertid beaktas det svårtmåstenisk diskriminering. Det är attatt
fall lagens effektivitet.enda avgjort bedömamed ledning ettav

haft för förebyggavilken effekt lagen harvidare oklartDet et-attär
finner bristerna iarbetsmarknaden, Vidiskriminering pånisk trotsmen

genomslagverkligen fått detifrågasätta lagenlagen, anledning att om
lagstiftaren avsåg.norrnbildande effektoch den som

delför-bristande kunskap lagenuteslutaskan inteDet äratt enom
inför domstol ielleråberopats i tvisterklaring till den inte störreatt

lagtextenförtjänar det framhållasdet sammanhangetutsträckning. l att
varför detfinns i lagboken,etnisk diskriminering intetill lagen mot ens

den.torde svårt påjuristför inte är att tagvaraen person som
därefterförst anmälningarna till DO, Ar-behandlar videtta avsnittI

den erfarenhet arbets-lagen. Sist berörstillämpningbetsdomstolens av
etnisk diskriminering.marknadens har tvisterparter av om

arbeteDO:s6.2

till Diskrimineringsom-fall anmältsbetydelse desärskildAv är som
utifråndirektiven delasskall enligtDO. Fallenbudsmannen omupp
skäl tillanställda. Bland tänkbaraeller redanarbetssökandede attavser

särskiltArbetsdomstolen skall utredarenförts vidare tillfallen harinte
dis-har förekommit ellerdiskriminering intemöjlighetenbeakta attatt

kan ha gjortskett bevislcravenvisserligen kan halcriminering attmen
And-Arbetsdomstolen.osannolikt med framgång ibedömtsdetatt som

kanvisserligenskall beaktas diskrimineringmöjligheter är attra som
diskrimineringfråga sådanförekommit det har varitha att somommen.

ha ingåtts.vidare förlikning kan Detavlageninte omfattas attsamt
med diskriminering.direktiven vad deframgår inte avserav

uppgifter anmäla-huvudsak från deredovisning utgåtthar i vår iVi
för utred-det intressantden mån vi bedömtlämnat till DO. I somren

redo-innebärredovisats. Dettahar arbetsgivarensningen attäven svar
subjektiv bild diskrimine-på anmälarensfrämst byggervisningen av
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i detdiskrimineringinträffat någonverkligen hardetringen. Om en-
emellertid alltid på.interedovisningenskilda fallet svarger

verksamhetD0:s

arbetslivet ellerförekommer idiskriminering inteförskall verkaDO att
uppmärk-särskildoch harsamhällslivetområdenandra i ägnapå att

delsuppgift ingårarbetslivet. DO:sdiskriminering i Ietnisksamhet åt
syftandegenerelltdels vidtaenskilda,klagomål frånhandlägga attatt

och organisa-företagmyndigheter,medöverläggningaråtgärder som
avslutas ienskilda ärendenamassmedia. Demedkontaktertioner samt

för bedömningredogör sinvari DO ären-brevsvar,regel ett avgenom
finnsdetde fall DOåtgärder.vidtagna Ieventuellt attoch fördet anser
anlitamöjlighetdomstol har DOtillärendedriva attmöjlighet ettatt

telefonrådgivning. Deomfattandehärför. haradvokat DO även en
diskrimi-ha blivitsigfrånsamtalen kommerflesta anserpersoner som

villför deocksåringerstöd, mångaochönskar råd attnerade och men
få information.

talanväckaförF örutsättning att

föraombudsmannenfårdiskrimineringetnisklagenEnligt §17 mot
enskildedenarbetssökande,ellerenskild arbetstagaretalan för omen

bety-dom i tvistenfinner ärombudsmannendet ochmedger att enom
skäl försärskildafinnseller deträttstillämpningendelsefull för annars

arbetstagarorganisationtill denförhållandesubsidiär idet. Talerätten är
medlem. Iarbetstagarenellerarbetssökande ärdär den prop.

försökahandförstasjälvfallet ibörDO781993/94:l0l attangess.
lagbestämmelserna.följafrivilligtarbetsgivareförmå att

föras tillskallärendebedömningenuppgivit ettharDO att av om
utgångspunkter.följandemedhuvudsakArbetsdomstolen i görs

domstolen.förs tillmöjligtfallSå många som
talan.förs ingentillämpliglagen intehelt klartdet ärStår att

hellerförs inteframgångutsiktslöst medheltdetFramstår som
talan.någon

stadiumtidigtpå såadvokatuppgivitvidare ettharDO att engageras
utredaomfattaruppdragAdvokatensutredningen. attmöjligt isom
utifrånärendetslutförts bedömautredningenefter detochärendet attatt

kriterierna.de angivnaovan
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ansökningarnaHanteringen av

denna handläggare.ansökan kommer till DO granskasNär in av enen
framgår den diskri-ofullständig eller det inte klartOm ansökan är att

för beror dennes etniska tillhö-anmälaren sig påminering ansett utsatt
sökanden. skrivel-righet eller liknande begär DO komplettering Ien av

förförklarar verksamhet och vilka regler gäller DODO sin attsomsen
det, för fackligt ansluten, första handskall kunna i ärsamt attagera en

också skeden fackliga skall kanorganisationen Begäranagera.som
Är till fack-anmälaren fackligt ansluten, hänvisas denne sittmuntligen.

fackligt anmälan,förbund. fall anmälaren ansluten skickasde inteI är
till ha dis-efter eventuell komplettering, den arbetsgivare som uppges

fackligasker de fall vederbörandeskriminerat anmälaren. iDetsamma
bedömt det föreligger etnisk diskriminering. Enorganisation inteatt

fallen, bedömt det finns någonförutsättning dock, i båda DOär att att
etnisk diskriminering. Arbetsgiva-substans anmälarens påståendei om

bereds tillfälle sig. Eventu-översänds till anmälaren yttrasomrens svar
de fallskriftväxling ske. Därefter bedöms ärendet.ellt kan ytterligare I

advokat förmöjligt driva vidare kontaktar DOärendet attanses som
lämpligheten till domstol.vidare utredning och bedömning Iattav

fall skrivs ärendetannat av.
fem fall anlitat ad-undersökningen omfattar har DO iUnder den tid

vokat för utredning.
kompletteringama skrivsfall anmälaren in de begärdade inteI ger

begäran kom-detta antecknad på denärendet erinranEn är omomav.
till anmälaren.plettering skickassom

etniska tillhö-för redovisa anmälamasUtredningen hade avsikt att
uppgiften saknades de flesta ärenden.righet, imen

tillAnmälningarna DO6.2.1

tillträdde kraft den juli 1994.etnisk diskriminering i 1 FramLagen om
hade anmälningar lagen kommit in tillden december 1996 16631 mot

härrörde från arbetstagare och 66 fråndessa anmälningarDO. 100 av
målarbetssökande. anmälningarna från arbetssökande harAv ett av-

fackförbund. harden arbetssökandes Totalt 15gjorts i på talanAD av
flera fall harförlikning. Antalet kanfall avslutats med Istörre.vara

anmälan skett ochkontakt med DO efter detanmälarna inte varit i att
eller falldärom. Orsaken härtill skulle i något någrauppmaningtrots

förlikning har ingåtts.helt enkelt kunna attvara
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anmälning-undersökningen till debegränsahar valtUtredningen att
andel deeftersomjanuari 1997,inkom före den l storen avsomar

undersökningen in-avslutats dådärefter inteinkomanmälningar som
leddes.

arbetssökandefrånAnmälningar6.2.2

ikraftträdande den juli 19941nuvarande lagensfrån denUnder tiden
fråntill DOanmälningar kommit inhade 66december 1996till den 31

anmälningarunderkom in 1994, 32anmälningararbetssökande. 8 un-
anmälningar.26fick DOUnder l996der 1995. ta emot

från kvin-ochhärrörde från 2343samtliga anmälningar mänAv
fackligt ansluten, i 32anmälarenuppgiftfall saknadesI 21 varomnor.

fall de inteorganiserade och i 13anmälarnafall framgick attatt varvar
arbetsgivare på den privatariktadesanmälningarorganiserade. 19 mot

ellerkommunalafrån denarbetsgivareanmälningarsektorn, 18 mot
arbets-statligaanmälningarochsektorn 21landstingskommunala mot

arbetsgivare.vissanmälaren någonfall interesterande 8givare. I angav
fall ansågsfall; i 18tillämplig i 44lagenbedömningEnligt DO:s var

till-lagenfall det oklartfyratillämplig. Ilagen inte varomvarvara
anmälarenhuruvidaosäkerhetfall påberoende i attlämplig ett ansevar

avsåganmälningarnaTvåeller arbetstagare.uppdragstagare avsom
fallet allt-fjärdemedan detolika platsannonserutformningama varav
slutsats.dra någonskulle kunnaför DOformuleratför otydligt att

berördadetfördes talanfall och iträffades iFörlikning etttre av
Arbetsdomstolen.facket i

tillämpligLagen

till-diskriminering inteetnisklagenuppfattningEnligt DO:s motvar
lagentillsatts innanhade den sökta tjänstenfallfall. fyralämplig i 18 I

skedde.anmälanpreskriberats innantalerättenkraft, fall hadeiiträtt ett
fåsvårigheterordalag sinaanmälaren i allmännabeskrev attfallsjuI

händelse därkonkretNågonarbetsmarknaden.svenskadenarbete på
etniskagrund sindiskriminerad påblivitsig haanmälaren avuppgav

och informa-anmälaren rådfall DOdessainte.bakgrund I gavangavs
hadesärbehandlingengällandeanmälaren intefem fall gjordetion. I att

anställningsförfarandet,fall avbrötstillhörighet.grund etnisk Isin i ett
förelåg.tillämpas inteskulle kunnaför lagenvarför förutsättning att
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tillämpligLagen

Enligt DO:s bedömning lagen tillämplig fall,i 44 fallen ärtrevar av
inte avslutade. fall avslutats kan delasDe enligt följande.ännu som upp

fall har talanEtt på fackligAD organisation, nämligenprövats av av
Sveriges CivilingenjörsFörbund CF. ärenden för-Tre avslutades med
likning.

två fall har anmälan endast förhållandetI gällt det anmälarenatt av
arbetsgivaren fått bifall till begäraninte sin få merithandlingaratt ut
från övriga sökanden. Efter det harDO till handlingarna till-att sett att
ställts anmälaren har dessa förklarat sig nöjda och ärendena har avslu-
tats.

fall avslutades eftersom hade fåttEtt anmälaren den aktuella tjänsten
eller likvärdig formellttjänst det, ha träffatsutan att sett,annan synes

förlikning.någon
fall avslutades efter det sökanden hade återkallat sin anmälanll att

7 eller begäran därom inte hörts 4. fall avslutade DO ef-23trots av
utredning, fem dessa fall hade advokat anlitatsi DO.ter av av

Ärenden har avslutats på grund återkallelse respektive attav
anmälaren hörtsinte av

fall efter det anmälaren ellerll avslutade DO återkallat sin anmälanatt
inte hörts av.

fallen återkallades mottagningsskö-avsåg tjänstEtt av som en som
terska undersköterskekompetens. arbetssökande upplevdemed En att
hela kretsade kring hur andra skulle uppfatta henne och inteintervjun
hennes kompetens. Bl.a. ifrågasatte arbetsgivaren varför hon hadeinte
bytt för sig till samhället, "du inte riktigt svenskatt anpassanamn ser

du blev svartskalleut och "hur skulle du kallad patien-omreagera av
ter

fall sökte Länsarbetsnämnden Södermanlands länI i aspiranter.ett
specifika krav ställdes i platsannonsen följande. Vi villDe attsom var

du har erfarenhet från arbetslivet lägst ellergymnasiekompetenssamt
motsvarande och högskoleutbildning. bör ha kunskapDugärna även

samhälls- arbetsmarknads- och näringslivsfrågor, vidsamt attom vana
arbeta dator. engelska eller EU-språkmed Kunskaper i merite-ärannat

Ävenrande. flexibilitet,allmänna krav ställdes: förmåga till omställ-
ning, förmåga skapa goda kanaler till företag, självständigatt vara men
ingå arbetslag. Slutligen länsarbetsnämndeni såggärnaett attangavs
manliga sökanden. Anmälaren, korn från Uganda, högskoleut-som var
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utbildning från vårdgymnasium datateknik, taladebildad och hade samt
erfa-ryska och luganda flytande. hade två årssvenska, engelska, Han

hade under sin tid Sverigerenhet från arbetsmarknaden i Sverige isamt
han, hantolk och hade innan5 år arbetat Dessutomöversättare.som

aldrigmed ungdomar Uganda. kalladeskom till arbetat i HanSverige,
till intervju.

flertal kortareanställdes aspiranter hadedeAv antagnaettsomsom
kort erfarenhetfall hade deutbildning anmälaren, i några ävenän aven

arbetsmarknaden.
Arbetsmarknadsver-överklagat tillsättningarna tillEfter handet att

tillverket borde ha kallatshandläggare påket konstaterade att mannen
länsarbetsnämnden intervju med AvDärefter höllintervju. mannen.en

ifråga-framgår bl anmälarenprotokoll då fördesdet att var merasom
framgår hanutåt. Vidaresättande kvinnor och lite atttaggarnamot av

sammanfattande bedömningöverklagat beslutet.ångrat han Denatt
förgrund be-anmälaren lämplig påefter intervjun inteatt avvarvar

arbetsmarknad. Arbets-svenskt arbetsliv ochgränsad erfarenhet av
Anmälarenmotivering.marknadsverket avslog hans ansökan utan an-

varefter avslutade ärendet.fallet vidare DOdet lönlöst drivasåg att
för-för vikariatanmälde kvinna intressefallI ettett annat somen

Förskolechefen honStockholm.förskolaskolelärare på i attuppgaven
bra.tillräckligtsvenska intefå eftersom henneskunde tjänsteninte var

påframgick tjänstenkontakt med arbetsgivarenVid DO:s att var en
till Enligt arbetsgivarensbarn från år 2,5 år.småbamsavdelning med 1

svenskakunskaper imycket godadet rimligt krävauppfattning attvar
förståelse. Efter det DOspråkutveckling ochför främja barnens attatt

från försko-godtog sökanden ursäktytterligare Förklaringbegärt en
återkallade ärendet.lechefen och

gammal hög-fallet rörde 22 åriSpråkfrågan även som envar uppe
anmälde sitt12-årsåldern.sedan Hanskolestuderande, bosatt i Sverige

marknads-sysslade medföretagpåför arbetaintresse ettatt extra som
företaget upplystesmed företrädare förundersökningar. På möteett

telefon-uppgiftde hade tilldethan hur viktigt att taattvar somom
svenska.klar och tydligpratadekontakt med framtida konsumenter en

talade feldenne varkenför anmälarenFöreträdaren medgav att
Ärendetdäremot bröt han lite.hade brister i språket,svenska eller

itillåterkom DO.avslutades då intemannen
Även anmälaren,avslutades grundföljande ärende på trotsattav

uppgifter tillmed kompletterande DO. Detaldrig återkomuppmaning,
kassa-platsannonsenvalutaförsäljare. Igällde tjänst attangavsen som

söktemeriterande. tjänstenspråkkunskaper Mannenoch somvarvana
goda språkkun-ekonomi myckethögskolestudier ihade, förutom samt
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skaper, erfarenhet från valutaavdelning på bank. kalladesåtta års Han
till Arbetsgivaren de ville ha ålderninte intervju. iattuppgav en person

erfarenhet från serviceyrke alternativt försäljningmed tidigare20-27 år
eller kombinerat med språkkunskaper värderadeskassatjänst service.

Ärendet avsluta-på bank.merit, däremot inte tidigare tjänstgöringsom
anmälaren, uppmaning därom, ytterli-des på grund inteatt trots togav

kontakt med DO.gare

förekommitsaknas för diskriminering harBelägg att

stöd för diskriminering,fall där det inte finns någotDe utöver an-
dis-uppgifter, har, det följande, DO, bedömtsmälarens i attav som om

förhål-Utredningen dock detkriminering inte har skett. poängterar att
diskrimineringsaknas nödvändigtvis innebärlande belägg inte attatt

har avslutat kommuni-förekommit. del ärenden DOinte har En utan att
funnit anledningandra ärenden har DO förstmed arbetsgivaren. Icera

efter från arbetsgivare ochför därefter, erhålletgå vidare attatt svar
fackförening, avsluta ärendet.kontakt med eventuell

fall motiveradeavslutade ärendet efter utredning.fall DO I 15I 20
förbeläggmed har framkommitDO avslutandet "inget gett attsom

underlag fördet fannsdiskriminering har förekommit eller inteatt
eller medanmälaren för etnisk diskrimineringslutsatsen ettutsattsatt

fallhade förekommit. I tvåkonstaterande etnisk diskriminering inteatt
förförelegat tillräckligt underlagärendet med det inteavslutades att

ärendenför etnisk diskriminering. I tvåsökandenslutsatsen utsattsatt
hade förekommit. DObedömt etnisk diskriminering intehade facket att

det intedärtill motiveringavslutade ärendena med hänvisning attsamt
fallsida.ytterligare åtgärder från DO:s Ettförelåg förutsättningar för

arbete detefter anmälaren fåttavslutades det ett annat utan attatt synes
ha fråga förlikning.varit om

gälldehade förekommitdiskriminering intefall där DO ansågEtt att
befattning hos invandrarverket. Anmälarenskyddsklassad var arne-en

Befattningensvenskt medborgarskap.rikansk medborgare och saknade
totalförsva-myndigheterinnefattade samverkan med andra inombl.a.

haft praktikplats, vikariat respek-hadefall gälldeTreret. personer som
fastdärefter erhållaföljt arbetsgivarens regitive kurs i utan att an-en

fackliga organisationerfallen menade vederbörandesställning. tvåI av
Orsaken stodhade förekommit.etnisk diskriminering inte attatt snarare

fallet skrev med motive-tredje DOfinna anmälarens Deti avperson.
tillsvårförklarligt du alls kalladesdet framstårringen attatt ensom
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anställde digtill de ansvariga sedan inteanledningenkurs attatt varom
svenskt namn.svensk har intedu inte ut,ser

med hänvisade till fackets bedömningfall avslutades DOEtt attsom
anmälan från tysk kvinnadiskrimineringsfrågan gälldei mot etten en

antikva-vid tjänstetillsättningför etnisk diskriminering avmuseum
bedömdeanmälaren tillhördearbetstagarorganisationrie/pedagog. Den

hänvi-förekommit vid tillsättningen. DOetnisk diskriminering inteatt
dock inteavslutade ärendet. DO uteslötbedömning ochsade till denna

hade undervärderatsutländska meriteranmälarens museet.att av
avsåg tillsättningfall avslutades påEtt sättannat av ensammasom

Musikhögskolan.vid Kungligavikarierande pedagogikprofessur iA
kvali-hon hade deungersk härkomst,Sökanden, attuppgavvar avsom

avrådd söka tjänsten medefterfrågats blivitfikationer att mo-mensom
kul-och deansågs irrelevant i Sverigehennes forskningtivering attatt

kundeför vilket inne-till ungersk kulturturella skillnaderna stora,var
honarbetstagarorganisationinriktning.förändring skolans Denbära av

fråga etnisk dis-det inteden bedömningentillhörde gjorde att var om
lokaladetför fackförbundetombudsmankriminering. En attuppgav
fåför kvinnoruppgivit det svårtpå skolanfackombudet attatt ar-var

patriarka1isk. Hennesmiljön där mycketskolan dåbete på var
in-faktum kvinnandetombudsmannens bedömning att att varvar

kan bliuttalade detför henne ochdet svårarevandrare gjorde ännu
hän-etniska faktorer. DOenbart sigdetsvårt konstatera rörattatt om

avslutade ärendet.ochbedömningarbetstagarorganisationensvisade till

dethabeviskraven kankan ha skett gjortDiskriminering attmen
Arbetsdomstolenframgångosannolikt medbedömts isom

till bevissvårigheter.med hänvisningavslutade fallDO tre
befattning hosutannonseradsöktfall avsåg ettEtt enman somen

omfattandegjordemellansvensk stad. Företagetföretag istörre an-en
hadehantill intervju,kallades inteställningar, trots attmen mannen

arbetsför-kontakt medefterfrågades. Vid DO:sden utbildning som
företrä-han kontaktathandläggaremedlingen på attorten enuppgav en
det inteför handläggarenhade uppgivitdare för företaget. Denne att

hade ocksåFöreträdarenpassade anmälaren.fanns någon tjänst som
Anställdes denne kun-överkvalificerad.kundeanmälarensagt att vara

före-lämnakort skulle kommaföreligga risk han inomde det attatten
ärendetföretaget avslutade DOkontakter medEfter flertaletttaget.

bevissvårigheter.tillmed hänvisning
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fall avsåg anmälan företagEtt i Göteborg för diskrimine-mot etten
grundring på etnisk tillhörighet. sökteFöretaget på deltidav en person

för bl bokföringsuppgifter. arbetssökandeNär hanatta en uppgav var
iranskt meddelade för arbetsgivarenrepresentant attav ursprung en

företaget inte intresserat anställa någon från den delenattvar av av
Mellanöstern. Därefter anställde arbetsgivaren för vilken bi-en person
drag till lönekostnaderna utgick och arbetsuppgifter till viss delvars
sammanföll med den befattningen.utlysta advokatDen DO iengagerat
fallet konstaterade följande. Oberoende bevisläget blir fråganav om

kan kommitdet ha anställning till stånd frånattanses en genom person
ÄvenSamhall det skulle anställning i la-engagerats. om anses som en

mening kvarstår frågan det kan diskriminerande väljaattgens om anses
denne istället för kostnaden förnågon den hans anställningnärannan
täcks bidrag. DO bedömde möjligheten till framgång ut-genom som
siktslös avslutade fallet.och

fall anställning arbetsfönnedlare.Ett rörde Länsarbetsnämndenav
följande krav. Sökande bör ha" lägst gymnasieutbild-iangav annons

högskoleutbildning, ha arbetslivserfarenhet och kunskapning, gärna
samhälls och näringslivsfrågor ha skriftliggod muntlig ochsamtom en

uttrycksförmåga. Vidare länsarbetsnämnden såggärnaattangavs man-
liga och sökande. kalladesDrygt 200 till intervju,yngre personer var-
efter anställdes. dessa invandrare33 Av två och båda hade tidigarevar
anställning praktikplats och vikariat på arbetsförmedling. deTvå av- -

anställdes saknade gymnasiekompetens, ytterligare två hade i stortsom
utbildning den erforderliga gymnasiekompetensen.ingen utöver

erfarenhetAnmälaren, högskoleutbildad hade mångårigsom var
från tolk arbetat försäljare. hadearbete Han ävensamtsom som som

företagare drivit och transportrörelse. han ha-Trots attrestaurangegen
de bättre många anställdes kallades han aldrig till inter-meriter än som

överklagade länsarbetsnämndens beslut, överklagandetvju. Anmälaren
lämnades bifall. Länsarbetsnämnden uttalade yttrande tilli Ar-utan
betsmarknadsstyrelsen, hade överklagandet, följande.prövaattsom
Kortfattat bestod laiterierna utbildningsnivån, lägst 3-årigtav gymna-
sium, varierad arbetslivserfarenhet skulle ....innebära djupareen som
kontakt med människor". Såvitt gällde bedömningen anmälarenav an-

yttrandet anmälaren blev kallad till på grundi inte intervjuattgavs av
Länsarbetsnämndenden hårda konkurrensen. gjorde bedömningen att

han saknar erfarenhet djupa kontakter med människor, tolkattav vara
betyder ha många olika kontakter de djupa. anlitadeDOäratt men
advokat konstaterade utredningen svårighetervisar påatt stora attsom
utreda arbetsgivarens motiv och betydande inslag eller mindreav mer
oöverstigliga meritvärderingsproblem. DO avslutade ärendet.
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fall där förlikning ingåttsTre

avslutats sedan förlikning träffats. fallärenden harTre Ett var en an-
Stockholmsmälan skola i stad. Skolan hade utlyst vikariat imot etten

engelska och franska. Anmälaren behörig lärare i dessaämnena var
franska dessutom hans modersmål. hade haft korttids-Hanämnen, var

och terininsvikariat olika skolor Stockholm motsvarande år.i i sex
behö-erhöll arbetet behörig lärare. Därtill hade honKvinnan varsom

svenska. saknade emellertid erfarenhet från läraitjänstgö-righet i Hon
det under anställningsförfarandet visatSkolans ledningring. attuppgav

varförmed behörighet svenska behövde anställas,sig lärare iatt en
kvinnan den bäst motsvarade skolans behov. Iansåg attman var som

krävdes. Efter detframgick inte behörighet i svenskaplatsannonsen att
advokat fallet förliktes Skolan åtog sigDO iengagerat paitema.att en

få anställning betaladeverka för skulle samtatt att en mannenmannen
belopp skadestånd. Skolförvaltningen åtog sig vidaremindre i attett

Skolförvaltning-cirkulär uppmärksamma alla anställda inomettgenom
avspegladesvärdefulla stadens etniska mångfald ipå dels det i atten

dels gällande lagregler etnisk diskriminering. Mannendess lärarkår, om
år skola.fick därefter vikariat under iettett en annan

tidningsartikel.efter ha läst Enärende initierade DOEtt att ar-en
Göteborgflygplatsman påbetssökande sökte sommarvikariat som

formella kravanmälaren uppfyllde deLandvetters flygplats. Trots att
arbetslivserfa-hade omfattandedessutomställdes i samtannonsensom

och fickutlandet kallades han inte till intervjurenhet från området i
anställdes hade tillnäimel-heller anställning. deinte Ingen av sex som

överklagade beslutetanmälaren. Anmälarensevis så goda meriter som
anställning-ärendet med hänvisning tilltill avskrevregeringen attsom

fackförening och arbetsgi-Förhandlingar inleddes mellanupphört.arna
protokoll från förhandlingen enadesLuftfartsverket. Enligtvaren

borde ha kallat sökanden till intervju.Luftfartsverketparterna attom
kr utbetalades tillförliktes och ersättning 40.000Parterna an-omen

målaren.
bensinmack ikvinna sökt tjänst påfall rördeEtt svart en enen som

arbete. Arbetsgi-hade flerårig erfarenhet från liknandeGöteborg. Hon
fickorsaken till hon intehade enligt kvinnan uppgivit att att ar-varen

det kunde farligt förhennes hudfárg ochbetet att svartvara envar
nattetid. skulle dess-kvinna arbeta på bensinstationer Arbetsgivarenatt

arbeta nattskift. Ef-ha kvinnor brukade orka medinte attutom sagt att
vilkenförhandlingar träffades överenskommelse enligtcentralater en

betala skadestånd kr.arbetsgivaren förband sig 60 000att ett om
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förbjudenDiskriminering inte ärsom

påståenden dis-arbetssökande gälldefrånanmälningarflertalEtt om
förbjudetsida intearbetsgivarensbeteende frånkriminerande ärsom

särbehandlingotillbörligetnisk diskriminering. Förenligt lagen attmot
anställningkrävsföreligga enligt lagenarbetssökande skall att enav

anställningsför-därfall diskrimineringstånd. Uppenbarakommit till av
för-således inteanställts, omfattasnågonfarandet avbrutits attutan av

direkt diskrimineringendastomfattar lagen ärbudet. Vidare som av-
"dimridå", därvillkor ställsde fall därsiktlig samt men av-somupp

ellerIndirekt diskrimineringframgår.tydligtdiskriminerasikten att
således lagen.omfattas intediskrimineringoavsiktlig direkt av

ärenden diskrimi-omfattar följandebedömningutredningensEnligt
enligt lagen.förbjudsintenering som

ståndtillkommitAnställning har inte

söktestädbranschenföretag ianmälanfall avsågEtt mot ett somen
ställdes krav påanställningfråga förikommalokalvârdare. För att
företagetskontakt medanmälarensmedborgarskap. Vidsvenskt perso-

ville hakunderföretagetsdetuppgivitnalchef hade denne att somvar
medgav kra-kontaktade företagetlokalvårdare. DOsvenska attsom

förrelevant tjänsten.intevet var
Stockholm iutanförtandvårdsteamfall gälldeEtt straxannat ett som

med tandlä-kontaktVid DO:standläkare.svensksökteplatsannons
samarbeta medklinik viljalitendenne att ikaren i teamet enuppgav

medstället förvärderingssbakgrund isvensk t.ex.kollega med enen
kultu-detoch här handlarväljaIdag kan jagpraktiskt.iransk är rent om

Efter DO:sproblem.exempel påflerabakgrund där jagrellt olika sett
aldrigAnmälaren sökteanställningsförfarandet.kontakt avbröts an-

ställningen.
företaget ianmälannämndaden tidigarefallYtterligare motett var

bokföringsuppgifter.bl.a.deltid förpåsökteGöteborg en personsom
personanställde företagetfick arbetet. DäremotAnmälaren inte en

arbetsuppgifter. Dendelvislönebidrag ochmedfrån Samhall samma
hakundetill dettveksamhetuttryckteanlitatadvokat DO ansesom

förbudetkrävdes förståndanställning tillsådan motattkommit somen
bli tillämpligt.skullediskriminering
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på språkkunskaperKrav indirekt diskriminering

fall harI sökanden nekats anställning med hänvisning till bris-ett par
tande språkkunskaper.

fall,I tidigare berörts, anmälde kvinna förintresse vi-ett ettsom en
kariat förskolelärare. Befattningen på småbarnsavdelningsom var en
med barn från till Förskolechefenl 2,5 år. hon inte kunde fåattuppgav

eftersomarbetet hennes svenska inte tillräckligt bra. Enligt arbets-var
givarens uppfattning det rimligt kräva mycket goda kunskaper iattvar
svenska för främja barnens språkutveckling och förståelse. Underatt
förutsättning förskolechefens avsikt diskriminera kvinnan påatt attvar
grund hennes etniska bakgrund och invändningen bristandeattav om
språkkunskap endast betrakta dimridå", faller ärendetattvar som en

lagensinom diskrimineringsförbud. fall kanI det frågaannat vara om
indirekt diskriminering inte förbjuden enligt lagen.ärsom

Samma bedömning utredningen följandei ärende vad gäller frå-gör
språkkunskaper. En kvinna ansåg hon blivit etniskt diskri-attgan om

minerad hon fick anställninginte resurslärare på skola i Sö-när som en
dertälje. Enligt arbetsgivaren hade anmälaren liten erfarenhet skolaav
och inlärning och hon talade relativt bra svenska inte tillräckligtmen

förbra lära invandrarelev läsa. Föräldrarna hade bytt skola föratt atten
deras skulle lära sig svenska i miljö där ingen hade någonatt son en

brytning. Resurstjänsten innebar denna skulleatt ett extraperson vara
stöd i svenskundervisningen och gå igenom ord varför språketm.m. var
viktigt.

Språkfrågan falli rörde högskolestuderan-även ettvar uppe som en
Ärendetde, bosatt i Sverige sedan 12-årsåldem. finns redovisat ovan.

Företrädare för företaget menade anmälaren varken talade felatt
svenska eller hade brister i språket, däremot bröt han lite. Företaget
sysslade med marknadsundersökningar varför det viktigt deattvar an-
ställda, hade till uppgift telefonkontakt med framtida konsu-att tasom

talade klar och tydlig svenska.menter, en

Fall skulle kunna omfattas "aktiva åtgärdersom av

Enligt direktiven skall utredningen möjligheterna i lagenöverväga att
etnisk diskriminering, på motsvarande i jämställdhetsla-mot sätt som
införa föreskrifter för arbetsgivaren dels aktiva åtgärder motgen, om

etnisk diskriminering, dels därpå byggda årliga planer motsvarande
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ärendeFöljandejämställdhetslagen.enligtjämställdhetsplaner avser
föreskrifter aktivaomfattaskunnatskulle haförhållanden omavsom

åtgärder.
tjänstAnmälan avsågbehandlats. mot-tidigarefall harEtt somen

arbetssökandeundersköterskekompetens. Enmedtagningssköterska
uppfattaandra skullekretsade kring hurintervjunhelaupplevde att

varförarbetsgivarenifrågasatteBl.a.hennes kompetens.och intehenne
"du intesamhället,tillsigförbytthadehon inte att seranpassanamn

kalladdu blevskulle du"hur svart-ut" ochsvenskriktigt reagera om
patienterskalle av

eventuellt kunnauppträdande skulle et-Arbetsgivarens somanses
trakasserier.niska

Ärenden stolarna"mellanfallersom

förbudsreglema ihurdirektivenskall enligt övervägaävenUtredningen
jämställdhetsla-bestämmelser imotsvarandetillförhålla sigskalllagen

arbetslivetdiskriminering ilagstiftningeventuelli mot avsamt engen
läggning. Somsexuellgrundoch påfunktionshindermed avpersoner

etniskadenkrävs justutformaddiskrimineringetnisk attärlagen mot
omständigheterandraFall därbetydelse.avgörandehar varitfaktorn av

angripasalltså intekönstillhörighet, kanbetydelse,har lika tstor ex
nuvarande lagen.med den

till-angåendefalletredovisadedetkanexempelSom nämnas ovan
Musikhögskolan.Kungligavidpedagogikiprofessursättningen enav

fackombu-lokaladetfackförbundetfor det attombudsmanEn uppgav
på sko-få arbeteför kvinnorsvårtdetuppgivit attskolanpådet att var

patriarka1isk. Hennesmycketdärmiljöndålan var
in-kvinnanfaktumdetbedömning attombudsmannens att varvar
blidet kanuttaladeochför hennesvåraregjorde detvandrare ännu

faktorer.etniskasigdet enbartkonstatera rörsvårt attatt om

arbetstagarefrånAnmälningar6.2.3

mellan den 1arbetstagarefrånkom inanmälningarnade 100Av som
underunder 1994, 44korn 14 in1996,decemberden 31ochjuli 1994

härrör-anmälningaranmälningar. 42DO 41Under 19961995. mottog
arbetsgivareriktadesanmälningarfrån 16 motkvinnor, 58de från män.

kommuna-iarbetsgivare41sektorn,statligaden moti
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la/landstingssektom och 38 anmälningar arbetsgivare i den privatamot
sektorn. femI anmälningar inte någon särskild arbetsgivare.angavs

fall framgickI 80 anmälama fackligt organiserade, falli 7att attvar
anmälaren inte organiserad. fall saknadesI 11 uppgift anmäla-var om

fackligt ansluten.ren var
Enligt DO:s bedömning lagen tillämplig fall,i 54 inte tillämpligvar

fall,i 43 medan det falli oklart lagen tillämplig.tre var om var
de fallAv 43 där lagen inte ansågs tillämplig omfattade 24 ärenden

anmälningar trakasserier och mobbning. fallI 9 hade tidsfristenom
försuttits innan anmälan korn in till DO.

de fallI de fallen43 där det oklart lagen tillämpligtre av var om var
förfråganavsåg från jurist vid Hotell och Restauranganställdasett en en

Förbund. Frågan gällde det etnisk diskrimineringattom var anse som
muslimer, fastade under Ramadan, ändå fick löneavdrag föratt som

anmälanEn rörde förfrågan från fackförbund,mat. etten en annan an-
mälan kritiserade enbart behandlingen viss yrkesgrupp denpåav en
svenska arbetsmarknaden.

deAv 54 ärenden där lagen ansågs tillämplig avsåg anmälningar21
lönediskriminering, 14 uppsägning, omplacering,5 kränkande särbe-5
handling och avsked.4 anmälningar2 härrörde från personer som an-
såg sig ha blivit förbigångna grund sin etniska tillhörighet medanav
3 anmälningar avsåg arbetsvillkor. Förlikning träffades fall.sämre i 12
Många anmälningar omfattade påståenden diskrimineringom genom
flera förfaringssätt, både omplacering och arbetsvillkor.t.ex. sämre
Utredningen har i dessa fall hänfört anmälan till det förfaringssätt som
bedömts väsentligt för anmälaren. dessa8 ärenden harmest ännuav
inte avslutats.

de ärenden därAv DO bedömt belägg saknas för diskrimine-att att
har förekommit,ring har del avslutats innan anmälan tillställtsen ar-

betsgivaren. andra fall harI ärenden avslutats efter det utred-vissatt
ning har skett.

Avskedande

Fyra ärenden gällde otillbörlig särbehandling avsked, tregenom varav
hittills har avslutats. ärendeEtt avslutades förlikning.med De övriga
två ärenden avslutades efterDO utredning. Enligt bedömningDO:sav

det i inget dessa två avslutade fall fråga diskriminering.var av om
fallenI hade anmälaren avskedats efter ha dömts för miss-ett attav

handel och olaga hot. Anmälaren ansåg sig inte skyldig till brotten.vara
Efter flertalet kontakter med facket fann DO det saknades underlagatt
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diskri-etniskgrund iskulle ha sinåtgärdervidtagnaför slutsatsen att
ärendet.avslutadeochminering

bris-på grundavskedadblivitanmälaren hamenade sigfallI avett
ogillat talandomhade iHandens tingsrättspråkkunskaper.tande omen

fann intearbetsbrist. DOgrunduppsägning påogiltigförklaring avav
förekommit.skulle hadiskrimineringetniskförbelägg att

Uppsägning

etniskagrundpåuppsägningmisstankeavsåganmälningar16 avom
anmälarenåterkallats ellerdeefter detärenden skrevs attskäl. Fyra av

ärendenfemYtterligareuppgifter.begärdamedtill DOåterkommitinte
detdåskrevsärendeträffats. Ettförlikningefter detskrevs att avav

till DO. Fyraskeddeanmälanträffats innanförlikningsigvisat att
efterärende skrevsEttefter utredning.DOavslutadesärenden avav

formelltdet sätt,likvärdig tjänst,fått attanmälaren utandet synesatt en
samförstånd.avslutadesärendeförlikning. Ettfrågaha varit om

beläggsaknasutredningefteravslutadeDOärendende fyraI som
efteravslutadesärendeförekommit. Etthardiskrimineringetniskför att

påvarningarskriftligafåttanmälarenvisatutredningen tredet attatt
rördebedömningfacketsEnligtarbete.skött sitthon integrund attav

diskriminering.etniskdet sig inte om
medelsbristgrundpåuppsägninggälldeärendeEtt somannat av

etnisk dis-frågadet intebedömdeFacketarbetsbrist.till attlett omvar
förhandlingarcentralatillfrågandrivitfacketEfter detkriminering. att

uppgifterföreliggandemotiveringmedärendetavslutade DO ger
åtgärder.ytterligareförunderlag

omplaceringserbjudandefåttanmälarenhadefall ettytterligareI ett
ald-defacketförFöreträdare attrimligt.ansågfacket uppgavvarsom

grundpådiskrimineratsanmälarentydde påmärkt någotrig att avsom
ärendet.avslutadeDOtillhörighet.etniskasin

stämdeuppsagd. MannenblivitgälldefalletsistaDet sommanen
DOkonstateradeadvokat attmedkontaktEfterarbetsgivaren. mannens

diskriminerad.etnisktblivittydde påinget att mannen
diskrimi-utredningenuppsägning attärendenövrigaAv menarom

ande fall.följförekommit ihakannering
förredogjorde ettfrånanmälangälldeärendeEtt sompersonenen

grundpåuppsagdblivitarbete,mångårigtefterkvinna,fall där aven
vidarkitekttillutbildat sighadeKvinnanspråkkunskaper.bristande

bostadsbolag. Hon12 år idärefter arbetatoch ettGöteborgiChalmers
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blev därefter uppsagd med hennesmotiveringen kunskaper iatt svens-
Ärendetka otillräckliga. återkallades.var

ärendeEtt avsåg två anställda i livsmedelsbutik. Deannat män en
hade haft arbetsplats i respektive20 år. Efter det10 livsme-attsamma
delsbutiken bytt blev de uppmanade eftersomsig denägare sägaatt upp

inte ville arbeta med invandrare. Efter förhandlingar mellanägarennye
och arbetstagarorganisation, förliktes varvidägaren männens parterna
kr respektive90 000 65 000 kr utbetalades till anmälama. Deras an-

ställningar i bolaget upphörde med omedelbar verkan. Eftersom det i
förlikningsavtalet intagits klausul förklarade sig inteatt parternaen om
ha några ytterligare anspråk varandra avslutade ärendet.DOmot

de förliktaAv ärendena rörde två hemspråkslärare: fallEtt avsåg
hemspråkslärare i Södertälje kommun anmält kommunen för dis-som
kriminerande och kränkande särbehandling. Kommunen hade slutit ett
avtal med länsarbetsnämnden innebar ingen tillsvidareanställdattsom
skulle behöva lämna sin tjänst på grund arbetsbrist före viss dag.av

Över-skulle ställetDessa i erbjudas vidareutbildning eller omskolning.
enskommelsen gällde alla personalkategorier hemspråkslärare.utom

begärdeDO kommentarer från Södertälje kommun, Lärarförbudet LF
och länsarbetsnämnden. ansåg det fannsLF skäl hävda kom-att att att

hade brutit diskrimineringsförbudet i 9 § uppsägnings-motmunen om
förfarandet hemspråkslärarna fullföljdes. begärde förhandlingLFmot
med kommunen och yrkade bl undantaget för hemspråkslärareatta
skulle strykas överenskommelsen. Parterna enades avtaletattur om

Ärendetskulle omfatta också hemspråkslärare. avslutades.
I ärende anmälde kvinna skolförvaltningen Göteborgs stad förett en
vid uppsägning diskriminera hemspråkslärare. påstodHon ingaatt att

hade föransträngningar gjorts fortbilda hemspråkslärare med bris-att
tande kunskaper svenska.i Vidare hon-att hemspråkslärare barauppgav
hade fått erbjudande okvalificerade befattningar städarbete,om som
vaktmästarbiträde Efter förhandlingar mellan stadsdelsnämnd ochetc.
arbetstagarorganisation slöts överenskommelse innebärande bl atten a
uppsägningarna återtogs samtidigt hemspråkslärarna erbjödsattmen en
ersättning 2-3000 kr lägre månaden.i Enligt för lärar-representantca
förbundet innebar avtalet i praktiken hemspråkslärarna falli vissaatt
skulle kunna bli erbjudna omplacering med betydande lönesänkningar.

Även följandei fall kan, enligt utredningens bedömning, den etniska
faktorn kan ha varit den bakomliggande orsaken till händelseförloppet.
Fallet avsåg anmälan från korean berättade han blivitatten en som
uppsagd från sin arbetsplats efter år företaget.20 i Under längre tiden
hade han för etniska trakasserier kollega. hadeDetta hanutsatts av en
påtalat för arbetsledare och avdelningschef resultat. Till slut hadeutan

5 17-1523
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drog kniv sinför mycket. Anmälarenblivitprovokationema mot
varefter han höggframför kollegans ansikte,viftade med denkollega,

fackliga organi-Efter förhandlingar mellanbord.kniven i ett mannens
grund händelsenanmälaren, påtvingadesoch arbetsgivarensation av

Ärendet vidarebehandlasårslön.sigkniven,med säga motatt enupp
nedan under trakasserier.

Omplacering

omplace-särbehandlingpåstådd otillbörliggällerärendenSex genom
återkallatsärende harhar förlikts,pågår,ärendenaring. Ett ettettav

fallåterkom till DO. Ettanmälaren aldrigavslutades dåärendeoch ett
med.hon trivdes Detfått tjänstanmälarenefter detavslutades att en

etnisk diskri-förfunnit belägghaavslutade DOfalletsista attattutan
förekommit.minering

Ärendet reli-på grunddiskrimineringetniskförliktes rörde avsom
stonnarknadpåkassörskahade arbetatkvinnagion. En ensomsom

mus1imsk hu-börjat bäraeftersom hontill lagretomplaceradblev
fickkontakt med arbetsgivarenhade tagitEfter det DOvudbonad. att

ombe-skulleVaruhusetkassan igen.arbeta ibörjahon erbjudande att
bar ochkassörskomakläderpassade desjalfickhonsörja att somen

arbetade kassan.hon ianvändaskullehon närsom

Lönediskriminering

förlikningdessa harlönediskriminering. Avavsåganmälningarna21 av
avslutats.fall har intefall.träffats i Fem ännutre

på°DOzs falldessaefter utredning. I 10initiativavslutadesfall13 av
föranmälarenförfanns beläggdet utsattsintekonstaterade DO attatt

ytterligareord ochord stodfallochdiskriminering ietnisk motett att
avslutadesfallTvåklarhet saken.ökad iskapaskulle inteutredning

formelltdet,löneförhöjningerhållitanmälaren sett,attefter det utanatt
förlikning.fråga omvar

Stockholmservicehus ivårdbiträde vidrördedessaEtt ettett somav
anmälarensEnligtlönediskriminering.förarbetsgivareanmält sin upp-

bakgrund. Vidutländskapå hansdiskrimineringenberoddefattning
dessframkomorganisationenfackliga attmedkontaktDO:s mannens

anmälaren,lönediskriminerathadeintearbetsgivarenbedömning attvar
behållafått sinhade hanBlhonom.taskigvaritatt mot amanmen

tillsvidareanställning.tilltimanställningövergick fråndå hangamla lön
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Enligt organisationen det brukligt med löneförhöjning vid sådanavar
tillfällen. Mannen hade inte heller fått tillgodoräkna sig tidigare arbet-
serfarenhet från sitt hemland. Vid följande löneförhandling fick anmä-
laren, enligt den fackföreningens bedömning, "en relativt bra höjning.
Det visade sig också då visst antal invandrare hade felaktigettatt an-
ställningsform, vilket rättades till.

anmälanEn korn från arbetsterapeut ansåg sig lönediskrimi-en som
nerad. arbetstagarorganisationHennes konstaterade hennes lön inteatt
avvek från i den stad där hon verksam. Organisationen ut-normen var
fäste sig vid kommande löneöversynsförhandlingar särskilt bevakaatt
anmälarens lön. förhandlingarnaVid fick anmälaren löneökningen

genomsnittet för arbetsterapeutema i den aktuella staden.överstegsom
DO avslutade ärendet.

förliktaEtt de fallen förskolelärareavsåg anmälde sinav en som ar-
Östersundsbetsgivare kommun för lönediskriminering honsom

misstänkte berodde hennespå utländska bakgrund. DO kontaktade
hennes fackförening medgav sökanden hade lägre lön lärareatt änsom
i hennes ålder med motsvarande svensk utbildning. Orsaken attvar
hennes polska utbildning och arbetserfarenhet inte värderats på samma

svensk utbildning då hon började arbeta Fackföre-i Sverige.sätt som
ningen förklarade sig inte beredd driva saken vidare påkalladeatt men
förhandlingar angående lönediskriminering sedan konstateratDO att

Överenskommelsefrågan principiellt intresse. träffades däreftervar av
mellan fackföreningen och kommunen. Enligt denna fick kvinnan en
löneökning med honmotiveringen hade halkat efter.att

örbigången vad gäller befordranF

anmälning harI anmälaren gjort gällande han förbigåtts etnis-atten av
skäl. Efterka det anmälaren tagit del sökandesövriga meritför-att av

teckningar har anmälan återkallats.

örbi gången vad gäller företrädesrättF till återanställning

En anmälan avsåg företrädesrätt till återanställning. Eftersom förlik-en
fråganning i träffats innan anmälan kommit till innebärandeDO, att

anmälaren vederlag avstod från sin företrädesrätt, avskrev DOmot
ärendet.
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arbetsförhållandenSämre

åter-Två ärendenarbetsförhållanden.behandladesärendenI sämretre
deåtgärdatarbetsgivarenfacket ochefter detkallades, attettvarav

efter utredningavslutadesärendepåtalat.anmälaren Ett utanproblem
konstatera-förekommit. DOdiskrimineringbelägg förfunnitDO attatt

skulleutredning inteytterligareoch fann0rdord stodde attmotatt
sig innansökandenbeaktade dåmeningsfull. DO sagtäven att uppvara

skedde.anmälan

modersmålFörbud tala

modersmåltala sittförbjuditsdeanmälamaärendentvå attI attuppgav
efter utredning. IavslutadesfallenBåda ettarbetsplats.respektivepå

förbjuditförskola hadepåföreståndarenanmälarenfall att enuppgav
arbetsplats,spanska på sintala ävenpersonalenSpansktalandeden att

inriktning,förskolan ändratvid handenUtredningenpå attrasterna. gav
svensktalandebliförskola tillSpansktalandeha varit attfrån att enen

med barnen.tala svenskaskullepersonaleninnebarförskola. Detta att
då honför långt"hon gåttuppgiftenligtmedgavFöreståndarinnan att

underkollegormedspanska sinatala rasterna.personalenförbjudit att
fackligöverläggningar för arbetsgivare,företrädaremellanhölls orga-

avslutadereddes DOtvistefrågorolikavarvidpersonaloch ut.nisation
ärendet.därefter

förbeläggsaknadesdetkonstaterade DO attärendetdet andra attI
fannord. DOord stodoch att yt-förekommit motdiskriminering att

meningsfull.inteutredningterligare vore

förbjudenDiskriminering inte ärsom

Trakasserier

etniskarbetsgivareninnebärtrakasseriersådana attEndast som
arbetsvill-andraelleranställnings-oförmånligatillämpargrund m.m.

oför-påtagligtför arbetstagarenpåarbetetfördelarochleder ettkor,
någonvidtarellerpermitteraravskedat,ellermånligt sägersätt upp,

Trakasserierlagen.förbjuds iarbetstagarenåtgärdjämförlig motannan
diskri-etniskförarbetsgivarenanmältarbetstagarenberor på attsom

omfattas intediskrimineringetniskmålieller vittnatminering avom
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lagen. Sådana trakasserier består i arbetskamrater, eller arbets-attsom
givaren uttalar nedsättandesig arbetstagare med anspelning påmot en
etnisk tillhörighet faller också utanför lagens förbud.

Anmälningar för verbala trakasserier har varit mycket vanliga hos
ochDO uppgick under den aktuella perioden till stycken.24 En anmä-

lan härrörde från ansåg hans arbetskamrater trakasseradeatten man
honom på grund hans hudfárg. Trakasseriema hade enligtav mannen
pågått under längre tid. fickDroppen bägaren rinna överatten som var

arbetskamraterna hade tråkigt jobb det till"genär sagt ettom ne-en
varefter arbetskamraternager", hade på honom.ropaten av

En anmälan korn från anställd på Enligtrestaurang.annan en man
anmälaren blev han kollegor kalladsina kaffir, "djävla neger,av
djävla svartskalle, "importerad folk. del tillmälen förekomEn även
på personalmöten. hade anmält förhållandena både till fackföre-Han
ningen och arbetsledaren resultat. Frånutan restaurangmen samma
kom ytterligare anmälan där anmälaren hans fin-atten uppgav en av
ländska kollegor hade uttalat han och hans landsmän hatar invandrare.
Kollegan hade förolämpningaruttalat med sexuell anspelningäven mot
anmälarens Eftermoder. förhandlingar med fackliga organi-männens

omplaceradessation samtidigt restaurangchefen, kockenmännen som
och kökschefen fick skriftliga varningar.

anmälan frånEn härrörde egyptisk diskare. Han tra-atten uppgav
kasserier honom förbjödsbestod i han någon undermot att att ta rast
arbetstid. heller fick han tillsammans med andra anställda.Inte Detäta
påstods han luktade illa, djur. Eftersom till-han muslimatt ettsom var
läts han julfirandet.inte delta i Du din åk tillbaka till ditt landapa,
fick han höra. för arbetstagarorganisationEn representant mannens

det tidvis mycket stressigt på arbetsplatsen och det dåatt attuppgav var
kunde inträffa de anställda okvädningsordskrek till varandra. Detatt

möjligt missuppfattat kanhan den råa stämningen uppståär att som
under stunder. framgår trakas-stressiga inte ärendetDet av vem som
serade anmälaren. det fall det arbetsgivaren eller arbetsledarenFör var

förbjöd under arbetstid kan trakasseriernaatt ta rastsom mannen vara
sådan förbjudendiskriminering redan idag enligt lagen.ärsom

fall avsåg det tidigare återgivna fallet med viftadeEtt mannen som
med kniv framför trakasserandesin kollega. hadeMannen systema-en
tiskt och dagligen för rasistiska kollegantrakasseriernästan utsatts av
P. Trakasseriema hade bestått okväden, förolämpningari och otrevli-

handlingar. Som exempel han hur hade ställt bredvidP sigga angav
honom hanspå arbetsplats, sin bak honom och lyft benetvänt mot ena

hund lyfter sitt bakben, lagt brakfis och Skrattande lämnatsom en en
platsen. Vidare hände P gick fram till anmälaren rapade honom iatt



SOU 1997: 174etnisk diskrimineringTillämpningen lagen130 motav

medlem iAnmälarenropade hallelujahanansiktet samtidigt varsom
högt hurtalabrukadekände till. Pvilket PPingstkyrkan även om

få bi-ochför samlatill Sverigekommer"svartskallar" bara att pengar
bilar. Videller köpa dyrahem medsedan stickadrag för att pengarna

avdel-ochför arbetsledaredettaanmälaren påtalathadeflera tillfällen
Anmälarenhade förändratsbeteendePzs nämnvärt.ningschef attutan

trakasserierna,medupphöravädjat till P utanhade attäven re-men
förpå avdelningenandrahadeanmälaren utsattssultat. Enligt även

trakasserier.P25
provoka-förblivittidigarehanvidareAnmälaren utsattattuppgav

etniskasinpå grundtrakasserierformeroch andrationer, rasism avav
påtaladetill.andra kinden Devändadå lyckatsbakgrund, numen

medvetnaeftersom dessahanupplevdetrakasserierna värre varsom
systematiskt.och utfördes

arbetsplatsenifrågavarandepå denHuvudskyddsombudet uppgav
framfördeanmälarendåunder årenpassivitetarbetsgivarensför DO att

etniskapågrundaskundemöjligenbehandlingenP:sklagomål mot
sannolikt. Detdettaomöjligtdet görafaktorer. Däremot attnästanvar

mobb-förhadeinteinvandrareandra utsattsavdelningenfanns på som
Ptrakasseratshadeocksåsvenskarfanns detning. Däremot avsom

huvudskyddsombudetEnligtjargong.hårdha en varsom uppgavs
sida.från arbetsgivarensarbetsledningfråga dåligdet om

Slutsats

arbetssökande, avslutatrörandefall66har DO,Sammanfattningsvis av
hardiskrimineringsaknas förbeläggbedömningärenden efter att20 att
kanbeviskravenskettdiskriminering hafall kanförekommit. I tre men

Arbetsdom-framgång iosannolikt medbedömtsdetha gjort att som
utred-enligtfall kan,sjuförlikning. Iavslutades medfallstolen. Tre
lagenenligtförbjudenintediskriminering ärbedömning,ningens som

ha förekommit.
bedömningefterärendenavslutat 20har DO attBland arbetstagarna

ärendenförekommit. 12hardiskrimineringförbelägg saknas att av-
utred-enligtärenden kan,träffats. I 24förlikningefter detslutades att

förbjuden enligtintediskrimineringsådan ärbedömning,ningens som
förekommit.halagen

anmälningarnaha gått igenomefterdrarutredningenslutsatsEn att
avsikt hosdiskriminerandesvårt visamycketdethos DO är attär att en

bakgrundenetniskadenpåvidare kravställerarbetsgivare. Lagen atten
arbetssö-bortvalarbetsgivaresavgörande förskall ha varit enaven
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kande eller arbetstagare. Ofta kan den etniska faktorn fleravara en av
orsaker till diskrimineras. Sådana fall omfattas emellertidatt en person

lagen.inte av
Utredningen konstaterar vidare mycket det i dagligt talatt av som

uppfattas etnisk diskriminering fallerinte under förbudet. Så ärsom
sådana trakasserier på etnisk grund fallerinte under arbets-int.ex. som

givarens ledning och fördelning arbetet 9 § inte förbjudna.av
Även fall där det funnits klara belägg för arbetsgivares syfteatt en

har otillbörligtvarit särbehandla arbetssökande faller utanför la-att en
diskrimineringsförbud. Utredningen då fall där anställnings-gens avser

Ävenförfarandet avbrutits, någon anställning kommit till stånd.utan att
fall där arbetsuppgifternai för befattning ändrats tvek-så det äratten

den anställning kommit till stånd verkligen identisksamt att ärsom
med den anmälaren sökte det tveksamt lagen tillämplig.är ärom

Enligt utredningens uppfattning kan fleradet i ärenden ha frågavarit
indirekt diskriminering. Sådan heller förbjuden.inte Fall därärom en

arbetssökande eller arbetstagares tidigare utländska arbetslivserfa-
renhet och utbildning inte värderas på den svenskasättsamma som om-
fattas inte heller lagen.av

6.3 Arbetsdomstolens tillämpning lagenav

Endast mål etnisk diskriminering har förts till Arbetsdomstolen;ett om
ÖsteråkersCivilingenjörsFörbundSveriges CF kommun AD 1997

61. Målet rörde tillämpningen lagen8 § i etnisk diskrimine-motnr av
ring och frågan huruvida kommunen gjort otillbörligsig skyldig tillvar
särbehandling arbetssökande vid anställning systemingen-av en av en
jör/ADB-tekniker förbigå den arbetssökande på grundattgenom av
dennes nationella eller etniska ursprung.

hade utlyst ledig befattning systemingen-Kommunen en som
jör/ADB-tekniker. Arbetet skulle enligt platsannonsen bestå i nätöver-
vakning, användarstöd, installationer hård- och mjukvaror samt attav
delta projekt med systemutveckling. Vidarei pågåendeatt ettangavs
utvecklingsområde integrering den digitala kartan i verksam-var av
hetssystemet. Som önskvärda kvalifikationer det viktigtattangavs var
med kunskap Novell, datakommunikation DOS och Windows.samtom

framgickAv också det meriterande behärska Data-att attannonsen var
flex och Paradox eller ha goda erfarenheter digitala kartsystem.att av
Något krav på särskild utbildning inte.angavs
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däribland Di-befattningen,föranmälde sitt intresseSju personer
anställde LennartCarlsson. KommunenochLogothetis Lennartmitri

till intervju.Logothetiskalla DimitriCarlsson attutan
nationalekonomi,kand. iavlagt fil.hadeLogothetis ämnenaDimitri

med blstatistik Mastersexamen äm-matematiskochmatematik samt a
haruniversitet. HanStockholmsviddatalogiochnumerisk analysnena

systemutvecklingNovellnät,administrationmedarbetatdärutöver av
tidigareFrånWindows.ochi DOSväl insattDataflexoch samt an-var

Vid sinhårdvaruområdet.frånerfarenhet senastehar hanställningar
tillutvecklingmedarbetathanarbetsplats har systemprogramvaraav

redo-ansökanNovellnät, IadministrationmedEKG-system samtett av
ansökanyrkeserfarenhet. Avtidigareutbildning ochför singjorde han

databaser. Hanochdatasystemkunskapergodaharframgick hanatt om
utförthansystemarbeten samtolikaför vilkavidareredogjorde typer av

lönskäligSommedarbeteerfarenhetpraktiskhade system.hanatt av
månad.krhan 27000 perangav

ochkommunenanställdvarittidigarehadeCarlssonLennart ar-av
uppdrag åthadehosin entreprenöransökandåbetade somengavs

erfarenhethade nätöver-hanansökaniHankommunen. att avangav
medarbeteerfarenhetsaknadeNovell,kunskapvakning, avmenom
må-000 kr20hanlöneanspråksystemutveckling. Sitt pervaraangav

nad.
meritersökandesdegjorde attkommunenvärderingdenI angavsav

hanerfarenhet,ochutbildninggodmycket atthadeLogothetisDimitri
alls gicklöneanspråk intehadehanöverkvalificerad attsamt somvar

hankommunenCarlsson attBeträffande Lennarttillgodose. angavatt
medarbetaförerfarenheterochkunskaper atttillräckligabedömdes ha

förmjukvarorochhård attinstallation samtnätövervakning, sup-geav
hadeCarlssonLennartVidarehårdvaror.beträffande attport angavs

hanuppbyggnad,dessnätverk och attkommunensgod kunskap om
tillräckli-hadehan intekommunen,inomreferenser attgodahade men

någonsystemutveckling i störremed ut-arbetaförkunskaper attga
sträckning.
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Arbetsdomstolens bedömning6.3.1

Bevisbördans placering

placeringSåvitt gällde bevisbördans menade domstolen det ålågatt
faktiskaförbundet styrka de omständigheterna i målet göraatt samt

sannolikt kommunens handlande hade bestämts den etniska fak-att av
krav uppfyllts måste kommunen, för fredaOm dessa sig, visaatttorn.

denanställningsbeslutet berott på någon omständighet änatt et-annan
niska faktom. delade Domstolen således detSom väntat synsätt om
bevisbördans placering kommit till uttryck lagens förarbeten.isom

Logothetis lämpad för befattningenVar Dimitri

Enligt Arbetsdomstolen kunde vägledning vid jämförelsen de sö-av
kandes sakliga förutsättningar för arbetet hämtas från jämställdhetsla-

och arbetslivserfarenhetKriterierna utbildning, yrkes- samt per-gen.
sonlig lämplighet kunde således komma till användning. Domstolen
framhöll emellertid jämförelsen ingick led i den samladeatt ettsom

arbetskraft arbetsgivaren eftersöktebedömningen vilken typav av som
hur väl de aktuella sökandena svarade de krav ställdesoch mot som

framstod förden ansåg sig förbigången lämpad be-samt somom som
fattningen.

Eftersom Logothetis aldrig kallats till intervju menade dom-Dimitri
handlingar hanstolen de uppgifter han lämnade i sin ansökan och deatt

bifogat betydelse vid arbetsgi-till denna prövningenytterstavar av av
syfte rekryteringen. bakgrund innehållet iunder Mot annon-varens av

rekryteringsförfarandetunder framkommit Dimitrioch vad omsen som
för fickbedömde domstolen han i och sigLogothetis meriter, att anses

ifrågavarande befattningen.framstå lämpad för densom

det kommunen förbigått Logothetis påsannolikt DimitriHar gjorts att
grund den etniska faktornav

Till början anmärkas det domen framgår vilka skildakan inteatt aven
etniska Logothetis och Carlsson tillhörde.Dimitri Lennart Igrupper
domen endast Dimitri Logothetis "var svensktänatt annatanges av
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underförståttdet varitförefallerdetursprung" ochetniskt attattsom
svensk.etniskCarlssonLennart var

fråga med konstateradennabedömning iinledde sinDomstolen att
framkommitellerförbundets sida,frånhade påståttsdet inteatt avens

inställning tillnegativskulle hakommuneni övrigt,utredningen att en
bakgrund.etnisk Tvärtom,svenskmedanställa änatt annanpersoner

kommunenframkommithar det värnardomstolen,konstaterade att om
skäl.etniskasärbehandlasskallingenatt av

rekryteringsför-detdomstolenkonstateradeDärefter utrett attatt var
igällande. Ingetgjortkommunentill på dethade gått ut-farandet sätt

konstruerad i ef-skullebeskrivningendentyder påredningen att vara
i målet.fann följande visatArbetsdomstoleninnebarterhand. Detta att

praktisktfrämstförmedarbetarefrån börjanredansökteKommunen en
Rekryteringsgrup-nätverk.med kommunensarbetsuppgifterinriktade

motsvarade desökandenaföljande bedömningar. Ingengjorde avpen
förkunskapertillräckligasaknadeCarlssonkraven.uppställda Lennart

Dimitriomfattning.systemutveckling i någonmed störrearbetaatt
gickintelöneanspråkoch medöverkvalificerad attLogothetis somvar

motsvaradehan intedeltagare iansågtillgodose. Dessutom attgruppen
denha prioriteratarbetsuppgifter. Efterinriktadepraktisktpå attkravet

Carlssonfann Lennarthårdvarusidaninriktadepraktiskt att vargruppen
för befattningen.lämpligast

någratillämpavidare kommunen,fannArbetsdomstolen utan attatt
valtihadede attbedömningsnonner angettsandra än annonsen,som

andravidarbetepraktiskt inriktaterfarenhet änvikt vidlägga större av
diskrimine-kanförfarandet inteuttalade: "Så längefaktorer och anses

frittarbetsgivarendet ståotillbörligt torde atteller pårande sättannat
ochkunskapervilkavilken ellerrekryteringsförfarandet bestämmavid

fram-bakgrund vadtyngst. Motbörerfarenheter väga somavsom
uttaladeutredningsenhetenochStrategi-vidsituationenkommit om

otillbörligt iförfaritfinna kommunenkanden intedomstolen attatt
avseende.detta

Dimitrisannolikt Lo-förbundet gjortVid bedömningen attav om
arbetsdomstolenbeaktadeförbigången även att tretogthetis blivit av

målet.ivittnenhördesrekxyteringsgruppenfrånfyra sompersoner
intehuvuded det inomunder tagetSamtliga överatt gruppenuppgav

påhar vidarehade.de sökande Devilket etnisktdiskuterades ursprung
ovidkommandehelt,hänsynsådanaövertygande sätt uppgett attett var

samlad be-Viddomstolen.konstateradeställningstagandeför deras en
fannmålet Ar-utredningen iframkommitvaddömning genomsomav

uppfattningenskäl försannolikaförelågdet inte attbetsdomstolen att
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Dimitri Logothetis förbigicks etniska skäl i samband med kom-attav
beslutade anställa Lennart Carlsson.attmunen

6.3.2 Målets betydelse

Eftersom Arbetsdomstolen endast avgjort mål med tillämpningett av
lagen etnisk diskriminering har någon praxis på råttsområdetmot
knappt hunnit utvecklas. har dockDomen medfört vissa klarlägganden."

kanDet således klarlagt vilken fördelning bevisbördannumera anses av
kan förväntas vid tillämpningen lagen och vilka beviskravsom av som

Ävendå kan förväntas komma ställas. vilka kriterier kanatt som vara
användbara vid jämförelsen mellan den förbigåtts och densom som
anställts har angivits. Vidare har viss vägledning givits i gränsenvar

förgår de sannolika skäl käranden har visa vad förgrundenatt avser
arbetsgivarens handlande arbetsgivarens motbevisning i dennasamt
del. domenDäremot inte på frågan huruvidager svar
överkvalifikation respektive alltför höga lönekrav" kan utgöraanses
godtagbara skäl för kallainte arbetssökande till intervju eller inteatt en
anställa denna förevarandei situation.

Bevisbördan

det gäller kränkning föreningsrättenNär brukar Arbetsdomstolenav
vanligen det åligger käranden styrka den föreningsrätt-att att attanse
skränkande åtgärden vidtagits. harDäremot Arbetsdomstolen, detnär
gäller frågan syftet med åtgärden, fördelat bevisbördan på så sätt attom
det ankommer på arbetstagarparten först visa sannolika skäl föratt att

kränkning föreningsrätten har förekommit, varefter det arbets-ären av
givarens sak sådana skäl har framlagts, styrka denne har haftatt, attom
skälig orsak till sin åtgärd oberoende föreningsrättsfrågan. tillämp-Iav
ningen regeln i viss utsträckning efter omständigheternaanpassas men
kärnan det kan åläggasinte arbetstagarsidan lägga fram fullär att att
bevisning arbetsgivarens skäl för och syften med handlandesittom
Bergqvist, Lunning, Toijer, Medbestämmandelagen, medLagtext
kommentarer, andra upplagan, sid 151.
EDU sid 150 fann antagandet lättnaden i bevisbördan välgrundatom
och uttalade: Att fullt styrka diskriminerande motiv säkertett är näst
intill omöjligt. uppdelningEn i likhet med vad gäller vid före-som
ningsrättslcränlcningar rimlig. Käranden behöver då styrkaär att ett an-
ställningsbeslut eller arbetsledningsbeslut till hans eller hennes nackdel
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endastbeslutettilldiskriminerande motivetbeträffande detfattats men
arbetsgivarenbehöversanktionerundgåskäl.sannolika Föranföra att

Uppdelningen kräverbeslutet.legat bakommotivstyrka något annatatt
okynnespåståenden intekäranden uppmunt-mycketså att renaavpass

kanhanarbetsgivarepårimligt kravdet attsamtidigt är ett ensomras,
förbu-drabbasför integodtagbartbeslut på sättsina attmotivera ett av

det.
föreslog EDUbeviskravenochfördelningbevisbördansFrågan om

möjlighetdåDomstolamarättstillämpningen.överlåtas påskulle gavs
uttalade emel-Samtidigtfallet.enskildadetförhållandena ibeaktaatt

föreningsrättsmodell kun-enligtbevisbördauppdeladlertid EDU att en
sid 149. IEDUrättstillämpningenanvändning itillkommade antas

sid 85.förhållningssättintogspropositionen samma
delade detdendomenaktuellauttalade i denArbetsdomstolen attnu

bevis-såvittförarbetenlagensuttryck itillkommit avsersynsätt som
krävasnormalt bördetfastslogDomstolenfördelning.bördans att av

diskrimineringetniskförsig attpåstårarbetssökande utsattvarasomen
påståsomständigheterfaktiskadestyrkerordningvanligdenne i som
hand-arbetsgivarenssannolikthonellerhan gör attföreligga samt att

vidareuttaladeDomstolenfaktorn. attetniskadenlande bestämts av
freda sig, visaförarbetsgivaren, attuppfylls måstekrav attdessaom

etniskadenomständighetnågon änberott påanställningsbeslutet annan
faktorn.

jämförelsevidKriterier

skall skejämförelsedenangiviti domenArbetsdomstolen har att som
skekanoch för sigvid anställning iförbigåttsvid frågan personenom

förekommandejämställdhetslagenrörandemålde ianvändandemed av
personligarbetslivserfarenhetochyrkes- samtutbildning,kriterierna

ingårjämförelsendockframhåller ettDomstolenlämplighet. att som
arbetskraftvilkenbedömningensamladeden typled i ar-somavav

desvaradesökandenaktuellaväl deoch hur moteftersöktebetsgivaren
framstårförbigångensigdenställdeskrav somsamt ansersomomsom

befattningen.förlämpad

Ändrade bedömningsnormer

bedöm-de121984uttalat ADtidigare attArbetsdomstolen har nr
tjänstetillsättning inteinförangivits iningsnonner enannonsensom
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den prövningbindande för arbetsgivaren i meningblir absolut att av en
skall skeför ofrånkomligensakliga förutsättningar tjänstensökandes

ändrats underbedömningsnormermed ledning dessa Har ettnormer.av
hållfasthetenemellertid, enligt domstolen,tillsättningsförfarande måste

till de ändradearbetsgivarens förklaring prövasnoggrantnormernaav
ske medarbetsgivarens meritvärdering måstegranskningenoch av

uppmärksamhet.särskild
torde det stå klarttill uttalandetdomen hänvisaGenom i attatt en

måste kunnaetnisk diskriminering,också tvistarbetsgivare, i omen
till-till varför andra bedömningsnonnergodtagbar förklaringlämna en

platsannonstjänstetillsättning de angivits ividlämpats än ensomen
uppmärk-meritvärdering övrigt kommeriarbetsgivarens attsamt att

domstolen.särskilt avsammas

bevisningArbetsgivarens

för-sannolikt kommunenhuruvida förbundet gjortBedömningen attav
faktorn inleddegrund den etniska Ar-Logothetis påbigått Dimitri av

hade påståttförbundet intemed konstaterabetsdomstolen attattatt
medanställainställning tillskulle ha negativkommunen att personeren

framkommitbakgrund. har detetnisk Tvärtomsvensk attänannan
etniska skäl.särbehandlasskallingenkommunen värnar att avom

vad förbundetkonstateramedinleda bedömningenGenom attatt
förbundet missatintryckArbetsdomstolenhar påståttinte attavger

för talan.till grund sininställningpåstående negativläggaatt ett enom
siduttalande i EDUemellertid ha sitt iInledningen ettursprungsynes

orsakssambandetarbetssökanden ..gjortVid prövningen155: av om ....
angående någonbevisningarbetsgivarenssannolikt skall inte annan,

Endast den bevisningbedömningen.orsak med igodtagbar, tas som
varitfaktornden etniskadet varit justför ellerdirekt talar emot att som
där-denna del kanbevisning iArbetsgivarensskall beaktas.avgörande

eller arbetstaga-arbetssökandenvadbevisvärdetför endast försvaga av
handlattidigarearbetsgivarenden påanfört. kanSå attutt.ex.ren

förUtgångspunktenarbetskraft.invandradpåutifrån positiv synen
den isåledes bli,tordefortsatta bedömningArbetsdomstolens genom

generellt dis-harkommunen intemetoden,förarbetena anvisade att en
beviskravendettaförbundet innebärinställning.kriminerande För att
kommunenforcera, föruppförsbackeytterligarehöjs, det blir att omen

talar detta ietniska skälsärbehandlasskallvämar ingenatt avom
särbehandlatfallheller i dettaför kommunen intefall måni viss attvart

etniska skäl.av
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förhållandet de sökandens etnicitet diskuteradesDet inte underatt
rekryteringen omständighet mycket väl kan tala förär atten som av-

Ävensiktlig diskriminering förekom.inte slutsats dock möj-ärmotsatt
underförståddlig. Diskriminering kan tyst, mellan aktörerna.vara

andra sidan, de sökandes etnicitet hade diskuterats, hade dettaOm å
automatiskt belägg for diskriminering hade förekommit.inte varit att

sökandesRelevansen kommentarer etnicitet torde bero påomav ev.
hur dessa utformats, i vilket sammanhang och på vilket etnicitetensätt
kommit tal. Vad relevant enligt lagen huruvida etnici-på är ärsom

för förbigåvarit nödvändig betingelse beslutet sökanden.attteten en
framgården skriftliga bevisningen kommunen, i sin utvärde-Av att

knapp månad efter det ansökningstiden gått konstateratring, att ut,en
Dimitri Logothetis överkvalificerad och hade löneanspråkatt somvar

tillgodose". Invändningen målet han, enligt kom-inte alls går iatt att
tillräcklig praktisk erfarenhet, finnsbedömning, inte hade intemunens

framgår domen vilken bety-dokumenterad utvärderingen. intei Det av
omständigheter.delse Arbetsdomstolen tillmätt dessa

för sannolika skäl skall föreliggaVad krävs att

funnitEftersom det finns något fall där Arbetsdomstoleninte san-
nolika för etnisk diskriminering har förekommit det svårtskäl är attatt

enskilda fallet för sannolika skäl skallvad krävs i detavgöra attsom
följande faktorerföreligga. målet det emellertid klarlagtGenom är att

skäl, fall bak-räckte för konstituera sannolika i inteinte vart motatt
skall särbe-grund kommunen den ingenvisat värnaratt attatt omav

handlas etniska skäl.av
överkvalifice-Logothetisbedömde DimitrikommunenAtt vara

rad,
alltför höga,bedömde hans löneanspråkkommunenatt som

kvalifikationer kallades tillLogothetis, sina inteDimitriatt trots
intervju,

saknade erfor-invändning, Logothetiskommunens Dimitri4. attatt
skriftligaerfarenhet, framgår kommunensderlig praktisk inte utvär-av

dering de sökande,av
erfarenhetvalde bortse från kravet påkommunen syste-attatt av

Carlssonkrav Logothetis intemutveckling, Dimitri Lennartett men
uppfyllde.
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Avslutande synpunkter

Även förbundet förmått kommunen etniska hänsyn vidvisa tagitattom
bifalldet säkert förbundet hade fått till sinanställningen inteär att ta-

bifall den etniska faktorn skall ha avgörande förlan. krävs varitFör att
andra faktorer blir grannlagaarbetsgivarens val. Finns detäven en upp-

gift för domstolen och svårt för käranden visaavgöra att attatt om --
faktorn avgörande för arbetsgivarens beslut vidden etniska varit an-

lagen den etniska faktornställningen. enligt den nuvarande visaAtt att
förbigåbetingelse för arbetsgivarens valhar varit nödvändig att enen

fall arbetsgivaren gjort någrasökande således svårt, i inteär vart om
diskriminerande uttalanden.rasistiska eller

erfarenhetArbetsmarknadsparternas6.4 av

lagens tillämpning

alla fall förekommit brottfinns sammanställningingenDet omav som
bara till de ärendenetnisk diskriminering.lagen Attmot mot se som

kanfullständigt bild situationen. DOnått inte heller någonDO avger
fall berörd arbetstagarorganisation intebara utreda och driva görom en

kommer inte tillden fackliga organisationendet. Fall drivssom av
dessförinnan. förklaring till fallträffasdomstol, förlikning Enom

mellandärför förlikning har träffatsArbetsdomstolen kannått attvara
fackliga Vi har medoch den berörda organisationen.arbetsgivaren

försökt skaffa bild i vilkenutredningenshjälp experter oss en avav
funnit följande.ha förekommit och harutsträckning detta kan

endast central tviste-Kommunförbundet harSvenska attuppgett en
den redovisade mellanförhandling förekommit, nämligen tvistenovan

ÖsteråkersörsFörbundet och kommun.Civilingenj
SAF-förbundArbetsgivareföreningen har tvåSvenska uppgett att

förstaförlikts central förhandling. Detärenden irapporterat somom
med efterföljandeefter företagsuppköpfallet gällde etten person som

tid uppsagd. andrablev omplacerad och efter Detomorganisation en
anställningsbe-gällde ansåg sig förbigången viaärendet en person som

Ärendetgrundval kön och hudfärg. har redovisats i avsnittslut på av
SAF-förbundpågående ärenden finns inte. Samtliga kon-6.2.2. Några

medlemsföreta-staterade överhuvudtaget sällsyntdetatt ytterst attvar
hörde med frågor hade beröring med etnicitet.siggen av som
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överväganden förslagoch7

idiskrimineringetnisklagEn7.1 motny
arbetslivet

diskrimineringsförbudUtformningenl ettav

indirekt dis-direkt ochbådeföreslåsDiskrimineringsförbudet avse
hos arbets-diskriminerande avsiktoberoendegällaochkriminering av

givaren.
skydd.föreslås åtnjutaarbetstagareArbetssökande och

anställ-ingetgällerrekryteringsförfarande ävenSkyddet i ett om
finns.arbetssökandeendastochfattasningsbeslut även enom

diskrimineringBegreppet7.1.1.1

finnsvärdeladdat. DetmycketblikommithardiskrimineringOrdet att
hand-aktivtkräverdiskrimineringföreställning ettutbredd attomen

ond avsikt. Försyfte, utgö-illvilligt attgärningsman ilande ett enenav
handlandeföreteelse elleroftavidare ettdiskriminering att enansesra

avläsas. Etttydligt kunnadiskrimineringsgrundenochskall ske öppet
diskriminerade ieller ärpåstående att personergrupp avpersonom en

skuldkänslor.ocksåallmänhetväcker iavseendenågot
be-"discrimo"latinskadetkommer"diskriminering"Ordet somav
fåtthar diskrimineraOrdlistaAkademinsSvenskaavskiljer.tyder Ijag
be-NENationalencyklopedinbehandla olika".betydelsen "att ger

ellerindividerav"särbehandlingbetydelsendiskrimineringgreppet
skall be-falllikafrån principeninnebärvilkengrupper attett avsteg

med diskrimine-tal,i dagligtvidarehandlas lika". NE att man,anger
individellersärbehandling"sådanring somav engruppav enavser en
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innebär olägenhet något slag för eller individen". Juridikensav gruppen
definierar diskrimineringTermer "Olikartad behandling vadsom av

borde behandlas likartat". Uppfattningen innebörden dis-som om av
kriminering verkar allai dessa fall förutsätta någon form jämförelseav
mellan olika personer.

De redovisade beskrivningarna innebörden diskrimineringav av
speglar sannolikt i Sverige utbredd uppfattning. Beskrivningarna ären
emellertid ofullständiga. Diskriminering uppstår vanligtvis följdsom en

likabehandling och inte särbehandling. Enligt EG-domstolen in-av av
nebär diskriminering bara likainte fall behandlas olika ävenatt utan att
olika fall behandlas lika se Italien Kommissionen, 1963Rec.t.ex. s.
165. bli fullständigtFör skulle definitionNE:s med andra ordatt mer
behöva kompletteras i enlighet härmed, liksom definitionen i Juridikens
Termer.

finns emellertid för allaDet ingen situationer fastställd definition av
begreppet diskriminering, Ordet används för beskriva frånalltatt av-
siktlig, särbehandling till företeelsernegativ följden traditio-ärsom av

ellerpraxis visst regel- eller samhällssystem vid tid-vissettner, en
punkt. används ofta förDet beskriva jämförelse mellan individeratt en

enskilda falli har ibland avseende helapå Jämställdhets-men grupper.
kommittén beskrev innebörden begreppet könsdiskriminering påav
följande i betänkandesitt SOU 1978:38 87 dagligt tal be-sätt s.
tecknar ordet könsdiskriminering ibland varje olägenhet någon harsom
till följd könsitt och ibland varje åtskillnad mellan kvinnorgörsav som
och män".

hellerInte rättsligt diskriminering entydigt. förekom-Begreppetär
flertali lagar, bl.a. i brottsbalken, jämställdhetslagen och lagenettmer

etnisk diskriminering. harDet olika innebörd i de olika lagarna.mot
Diskriminering grundlagts under tidigare perioder i historiensom en

kan vidmakthållas passivitet. Slopandet de särskilda kvinno-genom av
lönema den direkta diskrimineringen på 1960-talet ledde inte till- -
någon bearbetning de värderingar låg bakom lönesättningenav som av
kvinnors arbete. Det innebar inte i och för någon skillnad för kvin-sig

eftersom deras arbete ledning och fack placerats igemensamtnorna av
den lägsta lönegruppen SOU 178. avskaffades1993:7 Därigenoms.
inte all lönediskriminering den blev dold.men mera

Kvardröjande regler direkt diskriminering ofta åter-utgör ärsom
spegling värderingar från och äldre samhälle. Exempel kanett annatav

de regler kravvissa på svenskt medborgarskapsägas vara av om som
behållits dagar.in i våra Flera dem upphävdes först ochi med Sveri-av

inträde Uppfattningeni EU. vad diskriminering varierarärges som
Ävenockså tid. inställningen till vilken grad och diskrimi-över art av

nering kan godtas varierar tid och beroende samhälletsöver ärsom av
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värde-exempel påslåenderådande värderingar. Etttidpunktvid varje
ringsförskjutningar konventioneräldre ILO-hänseendet vissai det är

förbudför lyft ochför kvinnor,nattarbetsförbud gränser tungaomom
127arbetsuppgifter konventionerna 89,utföra vissakvinnorför att nr

uppfatt-ocharbetsmiljöhänsynbetingaderespektive 45. De avvar
frånbehövde skyddtillkomst kvinnorför derasvid tiden attningen att

klarakonventionernaSamtidigtför ansträngningar.vissa utgörutsättas
direkt diskriminering.exempel på

diskrimine-tidigare inteomvärdering ansettsAtt somnormeraven
internationella rättsak-också i vissanödvändig förutsesrande kan vara

alla formeravskaffandeFN-konventioneniartikel 11.3Iter. avavom
frågorskyddslagstiftning ikvinnordiskriminering attt.ex.angesav

bakgrundregelbundet skallbehandlas artikelni omprövas mot avsom
Från EG-behov ändras.och vidteknologisk kunskapvetenskaplig och

likabehandlingdirektivetartikel 5 iexempelkan nämnasrätten omsom
likabe-tillämpningenslår fastvilken förstochkvinnor attmän, avav

ochkvinnorinnebärarbetsvillkorfrågaihandlingsprincipen attom
grundpådiskrimineringvillkorgaranteradeskall utanmän sammavara

ändamålför dettanödvändiga åtgärderheter detkön. Därefter attav
li-striderförfattningarandralagar ochför de motskall vidtas att som

skydddet behovomarbetas,kabehandlingsprincipen när ur-somav
väl grundat.längreinteupphov till dem ärsprungligen gav

detunder vilkaperioder i historienolikadet funnitsVidare har an-
har missgyn-tillhöriga vissnaturligthelt attsetts gruppenpersoner

kanHär näm-medandiskriminerats gynnats.nats annan gruppen--
förvärvamedborgareutländskaförbolagsordningar attförbud inas

med-utländskaförlagstiftningenförbud iellersvenska bolagaktier i
tillstånd.särskiltegendom i Sverigefastförvärvaborgare utanatt

vilka det allmäntisituationer attfortfarande accepterasfinnsDet
nationalitet. in-Denlikabehandlasbehöveralla inte oavsettpersoner

kanmedborgareutländskainteförbjuderternationella atträtten t.ex.
behandlaskanmedborgare inteutvisas att statensstat trots egnaur en

medborgaresvenskaendastreglerdenförbjuderhellerså. attInte om
diskrimi-härföreliggerspråkligtSverige. Rent ävenbli domare ifår

ochdiskrimineringsak vadalltså utgöranering. Det är ansessomen
god-vadochför denna ärföreliggervilket motiv somen annansom

uppställt förbudfrånundantagvilkaliksomdiskriminering, etttagbar
otill-diskrimineringallLångtifrångodtas. ärbördiskrimineraatt som

låten.
kansida.subjektiv Detobjektiv ochhar bådeDiskriminering enen
be-diskrimineringolika formerdem. Närhålla isärsvårt att avvara

avhandlasbegreppetvanligastdetsammanhangrättsligaskrivs i attär



Överväganden144 och förslag SOU 1741997:

på följande Utredningen utgår vid sin behandling diskrimine-sätt. av
ring fortsättningsvis från denna indelning.

den objektiva sidan brukar delaPå in diskriminering i direktman
förekommeroch indirekt. Ibland indelning båda dessa i iäven öppenav

till dold och förtäckt diskriminering.motsats
Direkt diskriminering kan objektivt förutsätta diskri-sägas sett att

mineringsgrunden direkt kopplad till grupptillhörighet:vissär en
"Endast svenska medborgare får köpa Sverige.isommarstugor
Endast utländsk medborgare får utvisas Sverige". do-"För att varaur

svenskt medborgarskap. får utförakrävs "Kvinnor inte nattarbe-mare
skall få anställning bussförare får hate." inte något"Den som som

funktionshinder."
brukar föreliggaIndirekt diskriminering kravnär ettanses som

medför tillhörframstår neutralt i praktiken vissatt personer som ensom
läge tillhöri sämre änsätts ett personer som en annan grupp.grupp

den har fast bosatt i fem år får köpa"Endast varit i Sverige som-som
"Vid arbetsbrist skall deltidsanställdai Sverige." sägasmarstuga upp

heltidsanställda." arbetet städare krävs gymnasiekompe-före "För som
Ävensvenska." arbetet krävs minimilängdi "För 175 cm."tens en av

få effekter. Diskrimine-likabehandling kan således diskriminerande
kopplad till grupptillhörigheten.ringsgmnden här bara indirektär

Subjektivt kan diskriminering åsyftat, avsiktligt resultatett avvara
handlande eller tillämpningen uppställd regel. avsikt iEn attett enav

människor kan emellertid oavsiktligt ledafall vissett gynna en grupp
följd härav den avseddatill andra missgynnas. Motivet,att grupper som

fak-alltså skiljas från insikten deneffekten handlande, måsteett omav
föreliggande diskriminerings-effekten handlandet och dentiska av om

och avsiktenkan till och medgrunden. Motivet gott rentav attvara
exempel de tidigare nämnda ILO-konventionema. IEtt utgörgynna.

skyddsregler för kvinnor. goda uppsåtetdessa föreskrevs särskilda Det
och med skyddet själva blev diskriminera-hindrade inte kvinnorna iatt

Åtgärder alltså ledavidtas med uppsåt kande. gottom en person som
skeri stället diskrimineras. diskrimineringtill Attatt samma person

oavsiktligt utesluter emellertid inte insikt diskrimineringen. Denom
diskriminerandes motiv eller avsikt för sitt handlande saknar i huvud-

indirekt diskriminering.sak betydelse för indelningen i direkt och
diskriminering föreligger arbetsgivareAvsiktlig direkt när t.ex.en

till dennesanställa med hänvisning religiösa överty-vägrar en person
iblandeller nationella Avsiktlig diskriminering kallasgelse ursprung.

Med oavsiktlig direkt diskrimi-också för den rena diskrimineringen".
exempel från arbetslivet, där arbets-med situation,nering ett enavses,

från anställa tillhöravstår viss etnisk mi-givaren att en person, som en
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arbetsmarknaden,inträde påförsvårarellernoritet som enpersonens
fördomar.ellerinformationfelaktigföljd avav

alltså i de tidigarefinnsdiskrimineringdirektoavsiktligExempel på
från vissakvinnorutestängde typerILO-konventionemanämnda som

eller förbjödindustrinnattarbete ijord ochunderarbetearbete, t.ex.av
förbudmed dessalyft. Avsiktenutföra vissakvinnor tungaatt angavs

be-skillnad fråntillkvinnor,och mänkvinnor attomsorgen omvara
arbetsförhållan-arbetsuppgifterna ellerangivnafrån deskyddashövde

oavsiktliginnebärocksåöverbeskyddande motiv,Liknandedena. som
föreslår arbets-arbetsförmedlare intediskrimineringdirekt är att enen

arbetssökan-för besparaarbeteledigthudfärgmedsökande attettsvart
eftersom detarbetsplatsen,aktuella ärpå denobehagförväntatden ett

illa, ihar bemöttstidigaresvenskaretniskaintekänt äratt sompersoner
eller hon villhansjälvarbetssökandelåta den avgörastället för att om

diskrimineringdirektoavsiktligSlutligen kanrisken.för densigutsätta
be-följerdiskrimineraavsiktarbetsgivare, attföreligga utannär enen

svensktpåkrav,ställer vissaförordninglag eller t.ex.stämmelse i som
medborgarskap.

krä-arbetsgivareföreliggerdiskrimineringindirekt närAvsiktlig en
syfte uteslutaminimilängd, iskall ha vissanställd/sökande attattver

uppställda kra-deteffektenfallsådantetniska I ärvissa ett avgrupper.
ob-diskriminering,direktblir intediskrimineringIndirektåsyftad.vet

på visskravetuppsåt. Omdirektmedden skerförbarajektivt attsett,
indirektadenobetänksamhetellerslentrian ärställslängd av renupp

oavsiktlig.diskrimineringen
oavsiktlig indi-tordediskrimineringformenvanligasteDen varaav

lagenomfattas intediskrimineringSådandiskriminering.rekt omav
diskri-frånflerapåskiljer sig sättdiskriminering. Lagenetnisk annan
otillå-för vadområdet ärsärskiltmineringslagstiftning att somgenom

EG-jämställdhetslagen,både enligtsmalarediskriminering änärten
lagstiftning.utländskvanligt ivadoch ärrätten som

ochfrånutgårdiskrimineringetnisk annatäven ettLagen ovan-om
omfattarföregående. Lagendetredovisats idetligare synsätt än som

lagenidiskrimineringoch sådandiskrimineringavsiktligenbart anses
förar-ivadlagen,Därmed omfattardirekt.alltid trots som angesvara

avsiktlig. Idennämligendiskriminering, ärindirektvissbetena, som
sidansubjektivadenfrånutgånämligenförarbetena att av-mansynes

indi-direkt ellerskallobjektivtdiskrimineringhuruvida settgör anses
diskrimine-Förbudpromemorianåterfinns i motrekt. Samma synsätt

1996:56,funktionshinder Dsmed ettarbetslivetring i personerav
hennesiJärnställdhetsombudsmannenkritiseratssynsätt avsom

indelningtill denhon sigansluterremissvardetta närmastremissvar. I
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diskrimineringsbegreppets olika delar i övrigt redovisats så härav som
långt.

Som framgått i avsnitt 3.2.2 omfattar jämställdhetslagen både direkt
och indirekt diskriminering. Jämställdhetslagen förefaller samtidigt
lägga viktviss vid diskrimineringens subjektiva sida. får dockDenna
förhållandevis liten betydelse med hänsyn till hur bevisbördan rörande
diskriminerande syfte har utformats. Bevisfrågor behandlas i avsnitt
7.1.3.

EG-rätten omfattar, i enlighet med vad redovisats i avsnitt 3.1,som
både direkt och indirekt diskriminering. fästerDen inget avseende vid
diskrimineringens subjektiva sida. Jämställdhetslagen torde denmot
bakgrunden vad tidigare allmänt antagits fulltintetrots utsom- -

med EG-rätten.stämma överens
ekonomisk och sociologisk litteraturI förekommer också diskrimi-

neringsteorier, vilka i allmänhet första hand utformatsi med tanke på
rasdiskriminering. Två dem statistisk diskriminering ochav avser pre-
ferensdiskriminering. Med statistisk diskriminering individerattavses
tillskrivs egenskapervissa gälla genomsnittligt försom anses personer

tillhör Genomsnittliga skillnader mellan olika etnis-som samma grupp.
ka i fråga längd eller kunskaper får alltsåi svenska,t.ex.grupper, om

behandlingen individer Statistisk diskrimineringiavgöra av grupperna.
föreligger tillhörig viss etnisk får be-sämreom en person en grupp
handling, tillhör behandlingen grundasän en person som annan, omen
på vad generella skillnader mellan olika Detutgöraantassom grupper.
gäller det kan läggas fram statistiskt för finnsstöd detäven attom
skillnader mellan grupperna.

Teorin preferensdiskriminering utformad nobelpristagarenärom av
Becker och sikte efterfråganGary på på arbetskraft. byggerDen påtar

antagande de diskriminerar har smak för hardet. Deett attom som
helt enkelt fördomar. tillfredsställa sin önskan diskrimi-För att attom

de bereddakan vissa uppoffringar eller krävagöraatt attnera vara
kompensation önskan inte går uppfylla. Arbetskamraterattom som
diskriminerar, arbetsgivare deras lön reducerasmotagerar en som om

företaget anställer från etnisk minoritet och begär löne-om personer en
kompensation. Skulle företags kunder ha preferenser vad fö-ett avser

anställda de förpriset produkterna olika, be-ärretagets agerar som om
roende vilken etniskpå tillhörighet de anställda har framställtsom pro-
dukten eller Kundentjänsten. dyrare den produceradäranser varan om

tillhörig den etniska majoriteten jämfört med den produ-av en man om
kvinna eller tillhörig etnisk minoritet. vissaIcerats av en av en man en

fall preferensdiskriminering kan arbetsgivaren ha ekonomiska motivav
inte anställa med viss etnisk tillhörighet. gällerDetatt t.ex.personer en

anställda eller kunderna har preferenser. inte diskrimi-Attom en grupp
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försämradeinnebärasådant fall kunnaarbetsgivaren iskulle för ettnera
produkterna.föravsättningsmöjligheter

diskriminering,påfinns vinneringenpreferensteorinEnligt som
frånutgårpå sikt.försvinna Denkommerdenvarför slutsatsen attär att

marknadsandelarförlorakommerdiskriminerararbetsgivare attatt som
diskri-intefinns arbetsgivaredetdärmed få lägre vinster,och när som

betydelsefortfarandehaft och harhar närPreferensteorinminerar. stor
förklaratillfredsställandekanden intestuderasdiskriminering var-men

den fortsätter.och varföruppståttdiskrimineringpreferens förför
preferensdiskriminering striderochdiskrimineringstatistiskBåde

allalagen krävereftersomdiskriminering,etnisklagen attmot mot per-
efter vadoch inteförutsättningarindividuellaefter sinabedömssoner

olikakännetecknagrundergodamindreellerpå antas perso-som mer
tillhör.individtillhör den engrupp somner som

beskrivaförbrukar användasstrukturell diskriminering attUttrycket
fenomen iinbyggdadiskrimineringindirektdirekt och t.ex. ar-som

uttryck förför demställetfungera, ibetsmarknadens attsätt att somse
all-förekommernågotställningstaganden. Detpersonliga somavser

regelbundenhet. Ut-pånormalt. visarDetbetraktasochmänt ensom
ellerbland invandrarehögrearbetslöshetentrycket kan ärattt.ex.avse

hos arbetsgivarelåglöneyrken ochförekommer iinvandrargnipperatt
svenskarinföddafrämstdärarbetsgivarelönbetalar lägre än ar-som

betar.

diskrimineringetniskavseendeMyter7.1.1.1.1 m.m.
,

ochEU-ländema Norge,dei l5diskrimineringetniskI rapport omen
sammanställd för EU-WorkplacetheRacismPreventing at

Wrenchl vanligahonomenligtvissaJohnredovisarkommissionen,
Wrenchdiskriminering.etnisksåvittmissuppfattningarochmyter avser

följande sjuidelar in myterna grupper.

Strutsmentalitet

oviljabeaktas finnsrättigheterna attde mänskliga motländer därI en
inställningvanligförekommer. Enoch rasismdiskrimineringerkänna att

arbetslivet.i Denmed diskrimineringproblemnågrafinns inte"härär att

studier, Universitetet ioch Etniska1 MigrationfördanskaForskare vid det centret
University ofRelations,Research in EthnicforvidEsbjerg, tidigare Centre

Warwick.
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därtill kanförklaring landet aldrig haft några kolonier.attsom ges vara
Inställningen förekommer på alla nivåer samhällslivet, från helai nationer
till individer. kan visserligen så diskriminering ellerDet rasismattvara
verkligen problem, undersökningar frågan huruvi-inte visarär ett attmen
da diskriminering problem eller har föga sambandinte medettses som om

finns problem. Wrench definierardet verkligen rasismett som en process
tillhör viss betecknar medlemmarvarigenom ipersoner som en grupp

eller mindre värda grundval verkligaannorlunda påandra som avgrupper
syftet legitimera nedvärderandeinbillade drag, och tjänareller attsom

utnyttjande.behandling, utestängning eller

Färgblindhet

behandlashar uppfattningen minoriteter påMånga attpersoner som
särskildamajoritetsbefolkningen motståndare tillärsättsamma som

sådantför invandrare. Enligt deras mening behövs något inteåtgärder
arbetsgi-inte ovanligtför tillvarata minoriteters Det ärrätt. attt.ex.att

regler för skildafackföreningar sig olikaoch motsätter grupper.vare
förgrunden härtill rädslafackföreningamas del kanFör attvara en

ellermedlemskapet föreningen underminerasenighet eller iklassens
arbetarnauppdelning sker medlemmarna eller imotverkas en avom

minoritetsgrupper.

läggs på fretSkulden "0 "

grad den övriga be-visade invandrare i högreundersökningEn änatt
förklaringar ladedrabbades arbetsskador.folkningen De som gavsav

hosarbetslivserfarenhet till språkproblemallt från bristandeskulden på
för-emellertidefterföljande undersökninginvandrarna själva. En gav

farliga mil-oftare icke-invandrare arbetar iinvandrareklaringen änatt
ovanligtskuldbelägga dem inte ijöer. Fenomenet är ärutsattaatt som

litteratur handlar rasismensallmänna debatten iden samt ur-som om
försvaras demDiskriminerande förfaranden legitimeras eller avsprung.

bortförklara förfa-ochdiskriminerar nämnare är attgemensamensom
hänföra orsaken till dem diskrimineras:randena med storaatt som

arbetslivser-yrkeskunskaper, språkkunskaper ellerbrister i utbildning,
till de kultu-hänförs problemet med diskrimineringfarenhet. Eller så

Orsaken då fm-finns mellan olika stårrella skillnader attgrupper.som
eller kulturella skillnader mellan dem ochde själva ihos utsattana

majoritetsbefollcningen.



Överväganden och förslag 1491997: 174SOU

Åtgärder Wrench där-måste enligtmotverka diskrimineringför att
och för-förfaranden intemajoritetsbefolkningensför inriktas motmot

Utbildningspro-handlande.eller derashållanden hos minoritetsgrupper
åtgärdervärdefulla, ingasåledesinvandrare kanför men omvaragram

bli begränsad.effektenhandlande kommermaj oritetens atttas mot

och diskrimineringinnebördenMissuppfattning rasismavav

diskrimineringkrafttag rasism ochofta villiga lovaPolitiker motär att
förbehållet liten höger-från beteendetlänge de utgårså äratt gruppen

åtgärda före-angelägnalikadäremot inteextremister. De attär om
praktiken, delochideologiskt ibåderasism, ärkomsten när av sam-en

bostäder ochservice,förekommeroch rutinmässigthällsstrukturen när
betecknasvålddet endastfalltillhandahålls. vissaarbete I öppetär som

företag och fack-tillhar bidragitsådan uppfattningrasism. En attsom
individuellstrukturell ochmedproblemetgjortinteföreningar ännu

huvudfråga.till Detnågonorganisationendendiskriminering i egna
bildarprickarbeteende, inför derasistisktinförblindhetfinns somen

alltförringas. DetHändelser ärrapporterasmönster.ett omsomsom
uttryck fördär diskrimineringisolerade fall ärförklaraskan ensom

förvand-dumt ochklumpigt ellerbeskrivsindivids beteende, somsom
anekdot.tilllas en

någotkandiskriminering inteinställningenFrankrikeI attär vara
före-motsägelse. Iekonomiskdeteftersom ettproblemutbrett vore en

diskrimi-och etniskEftersom rasismbeslut.rationellafattas enbarttag
företag.förekomma idefinition intedetirrationellt kan ettnering är per

och diskrimineringrasismmissuppfattning ärvanlig närEn är att
felaktig informationpåindivider berorfördomar hosuttryck för som

och flyk-invandrareskorrekt informationmotåtgärdenutgörs omav
korrekt infor-tankenocksåliggerdettasituation. Itingars synsätt att

diskriminerandereduceraräcker förmedvetenhetökadochmation att
handlande.

antidiskrimineringvadkringFörvirring ärsom

särbehandling ochlikställs med positivåtgärderaktivavanligtDet är att
automatiskt har meddetfördelar.orättvisa Atteftersattaatt grupperge

indi-Mångaeller kvotering.särbehandling även attpositiv trorgöraatt
diskriminera.avsiktkräverdiskrimineringrekt atten
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Sammanblandning begreppen "mångkulturell politik ellerav
"integrationspolitik" med antidiskriminerings"- eller "antirasistisk"

politik

förståelsefinns brist på för vad med antidiskrimine-Det en som menas
uppfattas ofta för eftersattaringsåtgärder. utbildningsinsatserDet avse

syfteeller för offentliganställda i underlätta kommunikatio-attgrupper
mellan människor. Antidiskrimineringsåtgärder dock i mind-nen avser

förfaranden.grad förändring attityder beteenden och Det ärän avre av
be-rasistiska attityderviktigare ändra beteenden eftersom ävenatt om

förfarande försvinna.viss diskriminerandestår kan ett

åtgärder diskrimine-sammanblandning protestaktioner medEn motav
ring.

fackliga hosmissuppfattning vanligare hos organisationerDenna är än
mindre kontroversiella antidiskrimi-arbetsgivare. Protestaktioner är än

förutsätter ändrat beteende hos deneringsåtgärder, också egnasom
olika delarMånga fackliga organisationer i Europamedlemmarna. av

den tidigare situationen isjälvklartansåg det protestera motattt.ex.
där, samtidigt de intearbetet apartheidSydafrika och stödja mot som

medlem-för hosmed uttryck rasism sinainsåg vikten ituatt ta egnaav
viktiga inteProtestaktioner kan ersätter utan snararevara menmar.

antidiskrimineringsåtgärder.kompletterar

varandra.missuppfattningar ofta ide olika inpraktiken gårI typerna av
kanmissuppfattningar ochWrenchs lista olikaTill över mytertyper av

läggas följande.

särbehandlingS.k. positiv

särbehandling finns och missupp-Också kring begreppet positiv myter
missuppfattning särbehandlingvanlig positivfattningar. En äratt

sker. den bäst meriteradedetsamma diskriminering inte Närattsom
medsökande får traditionelltkonkurrens medkvinnan i män en mans-

sällan kvinnan fått befattningendominerad befattning intesägs att ge-
särbehandling, hon hade den bästa kompetensenpositiv trots att avnom

missuppfattning metoden innebärde sökande. En är att att manannan
från dvs, kvotering.helt bortser kompetens,
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tillhör vilken grund-Diskriminering visspersoner som en gruppav
mindretid då diskrimineringen ansågs eller invänd-lagts under meren

behöva elimineras motåtgärder.ningsfri kan, den består, Detgenomom
och med stöd jämställdhetsla-sker i Sverige ifråga kvinnor mänom av

Lagtekniskt har lagstiftaren frågaåtgärder. iregler aktiva omgens om
söka komma könsdiskriminering påjämställdhetslagen valt att ar-

krav arbetsgivare vidtarbetsmarknaden två delspå sätt: ett attgenom
avskaf-åtgärder könsdiskriminering i allmän meningaktiva så att mer

förfaranden enskildaförbud vissafas, dels ett mot mot personergenom
bå-rättsligt kallas könsdiskriminering.individuella fall, vilka Dei rent

syfte kommahelhet,delarna lagen skallda är attses som en varsav
med diskriminering.tillrätta

förknip-hittills också kommitåtgärder har SverigeAktiva i attmest
främja jämställdhetsyftar tillåtgärder i arbetslivetmed attsompas

främst inriktade på kvinnorAktiva åtgärdermellan kvinnor och ärmän.
första hand sikte påarbetslivet och inte ioch i attmän tarsom grupper
Syftet med åtgärdernaenskilda individer i någonskydda av grupperna.

gäller få bättre fördelningkvalitativt.både kvantitativt och Detär att en
och därmed på siktalla arbetenmellan kvinnor och imän typer attav

det gällerfinns arbetsmarknaden.bryta den segregering på Mensom
erfa-både kvinnors ochsamhällets intresse tillockså i mänsattatt se

renheter tilltas vara.
mellan olika inteformell likhethar visat sigDet automa-att grupper

flera tidigare varitlikhet, ellerleder till faktisktiskt en av gruppernaom
nödvändiga. ArbetetkanSärskilda ansträngningardiskriminerade. vara

mål. Syftet med aktiva åt-faktisk likhetmed aktiva åtgärder har som
efter-för samhällsgruppmöjlighetergärder främja lika ärär att somen

förhållande tillutbildningsmässigt iekonomiskt ellersocialt,satt t.ex.
grupp.en annan

flera möjliga aktivaexempel påsärbehandlingPositiv är ett en av
sökande frånkompetentinnebär vid rekryteringåtgärder och att enen

befattning,vid tillsättningföreträdeunderrepresenterad enavgrupp ges
sökande tillhörmeriteradedet finns överrepresen-trots att ensommer

kringgärdaddet följande användningenutvecklas iterad Som ärgrupp.
har be-grundläggande krav. Denvillkor. Kompetensen störreär ettav

föreligga mellan två kompe-kantydelse den skillnad i meriterän som
kunnaolika gäller såsökande tillhör Det sägaatt atttenta grupper.som

arbetsgivareden ribba lagts. Antagnå poäng-över att genomensom
därvidför befattning och be-kompetenskravet visssättning angett en

då allmänhet intekräver 180 Det bör ikompetens poäng.stämmer att
under-eftersättande kompetensen den ikunna utseattett enavses som

tillhör denhar framför denrepresenterad 200 poäng somgrupp som
dessutomöverrepresenterade med ytterligare 10 Antagpoäng.gruppen
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återkallameriterade nämnda skulle sinden bäst de tvåatt personernaav
medföra befattningennormalt den ledigaansökan. torde inteDet att

arbetsgiva-stället skulle förmodligen,på I utan attnytt.utannonseras
anställas.kompetensen, den andraalls tvekade personenomren

skyldiga vidta akti-enligt jämställdhetslagenAlla arbetsgivare är att
och Positivjämställdhet mellan kvinnorför främjaåtgärder män.attva

Eftersomflera möjliga åtgärder.dock barasärbehandling är an-aven
metodeninnebördenåtgärd, på grunddennavändning attmest avavav

metoden plan-kontroversiell förutsättermissuppfattas, kanofta vara
anställda på arbetsplatsen.samförstånd med deochmässighet gärna

denfunnits tendensVanlig. harsärskilt DetMetoden inte attär an-en
finnstill förmån för kvinnor. Detför intevänds till förmån män men

särbehandling.positiv Ex-betydelsendärför anledning tonaatt avner
etnisk tillhö-med olikadet gälleråtgärderempel på aktiva när personer

särskiltplatsannonsrekrytering irighet vidär att uppmana personeren
utannonserade arbetet ellerdetsökaminoritetsgnipptillhör attensom

underrepresente-tillhör dendenanställavid lika meriteratt person som
rade gruppen.

missuppfattasentydigtåtgärder relativtaktivabegreppet ärTrots att
begreppetuppfattarfinns deofta. synonymtockså det Det att somsom

flerasärbehandling kansärbehandling. Positivmed positiv avvara en
metodfram isärbehandling förtspositivaktiva åtgärder. När som en

tillföreträdevid anställninginnebörden varitharSverige att enge
det finnsunderrepresenteradfrånsökandekompetent trots attgruppen

meriterad.överrepresenteradfrånsökande ärandra mergrupp somen
detalltså viktigarearbeteförhållande till viss äni är attKompetens ett

sökande.för kompetentatvå i och sigmeritskillnad mellanfinns en
diskrimineringdetsamma positivintesärbehandlingPositiv är som

möjlig-metodenInförandetdiskriminering.omvändeller som enav
utveck-likhetför principenuttryckhet kan attett omsnarare ses som

innefatta materi-ocksåtillformell principfrån enbartlats attatt envara
ell likhet.

främstharverklig mening,särbehandling, ipositivKritiken mot
diskrimineringentillorsakenangripermetoden interiktat in sig på att

effekten.endastutan

Internationella konventioner7.1.1.2

rättigheterområdet för mänskligapåinternationella konventioner ärI
dockBestämmelsernacentralt.mycketdiskrimineringförbud mot anses

diskrimine-medvadhelt klartsvårtolkade och det inteär menassom
vilka motivfastställaSvårighetersituationer.konkretaring i att som
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förefaller vålla hel del be-handlandeligger bakom visst ävenett en
handlande skalldet gäller visstkymmer avgöranär ettatt anses somom

omfattar konventionerna dock både direktFormelltdiskriminerande.
diskriminering.och indirekt

definieras artikel uttrycketrasdiskrimineringskonvention i 1I FN:s
skillnad, undantag, inskränkning ellervarjerasdiskriminering som

nationellt ellerhudfärg, härstamning ellerföreträde på grund av ras,
ellertill syfte eller verkan omintetgöraetniskt har attursprung, som

villkor, mänskligaeller utövandet, på likainskränka åtnjutandet rät-av
politiska, kulturella, sociala ellergrundläggande friheter påtigheter och

offentliga livet".andra områden detav
konventionenssyfte eller verkan" torde innebäraordenValet attav

direkt indi-omfattar såvälbegreppet diskrimineringdefinition somav
med tanke påsådan tolkning liggerdiskriminering. Enrekt nära att

for-syftar bara tillsyftar till förändring. inteockså Denkonventionen
människor åtskillnadfaktisk jämlikhet mellanmell också till utanutan

grund etnisktpå ursprung.av
indirekt dis-omfattar både direkt ochOckså L025 konvention 111

där diskriminering inne-framgår artikelkriminering. Det angesav
företräde på grundinskränkning ellerfatta skillnad, undantag,varje av
eller inskränka möj-till följd omintetgörahudfärg, har attetc,ras, som

arbetslivet.till likabehandling iligheten

1.3 EG-rättenl
.

mellanstatliga konventionerdiskrimineringsbestämmelsema iMedan är
välutvecklatsärskiltdiskrimineringsbegreppet inteochsvårtolkade är

omfattande regleringfinnsdet annorlunda i EG-rätten. Härär aven
bådekön. sigbåde nationalitet och Detgrunddiskriminering på rörav

domarskaptskriven och rätt.om
och likabehandlingmed diskrimineringharUppfattningar attsom

icke-gäller synnerhet principenicentrala i EG-rätten. Detgöra är om
avskaffa diskrimineringvidHuvudvikten liggerdiskriminering. att

motsvarighetartikel NågonEG-fördraget 6.grundad nationalitetpå
könsdiskri-avskaffandetkönsdiskrimineringfinns förinte trots att av

fram-lång radEG-domstolen fåttinte minstminering, att engenom
viktigastetill deförhandsavgöranden, har vuxitställningar en avom

uppmärksamhetoch fåttgemenskapenfrågorna inom änstörreäven
nationalitet, i fall i Sverige.diskriminering på grund vartav

har be-diskrimineringlikställighet och begreppetPrincipen om
förklaratEG-domstolen. Domstolen harotaligahandlats gånger attav

ochgrundläggande princip i EG-rättenlikställighetsprincipen är atten
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de bestämmelser innehåller förbud diskrimineringi EG-rätten motsom
endast innebär specificering denna allmänna Likställighets-princip.av

kräver jämförbara situationer inte behandlas olikaprincipen att men
får behandlas lika, det inte objek-också olika situationer inte äratt om

tivt berättigat.sett
har Domstolen urskiljt ytterligare prin-likställighetsprincipenUr en

jämställer med särskild rättighet: till ellercip, den ibland rättenensom
likabehandling. denna rättighet ellerprincipen Det princip,är somom

förgäller för undvika könsdis-handlingsnormen att ansvaranger som
kriminering.

huvudbeståndsdelar begreppet diskriminering kan i principTvå av
domar: den första har med jämförbar-härledas Domstolens göraattur

fråganfall skall bedömas och den andra hänför sig tillheten de somav
behandling.objektivt godtagbara skäl för olikheten idet finns någraom

tänkbara undantag och frågordessaDen rör närmast pro-omsenare av
behandlas det följande.portionalitet. iDe närmare

generaladvo-jämförbarhet. diskuteradesFråganFörst något avom
Enligt generaladvokaten be-katen Ruckdeschel Rec. 1977 1753.i s.
syftet med åtgärden i fråga.jämförbarhet i ljusetdöms frågan avom

identiskt lika det räcker mednödvändigt med situationer,inteDet är
jämförbarhet.

behand-kommer till uttryck vid likaDiskriminering någotsom som
flera bra exempelhar gånger. Ettling olika situationer ärprövatsav

fransk medborgare bötfälldes,Choquet-fallet 1978 2293. EnRec. s.
dömdtrafikolycka Tyskland och blevsedan inblandad i ihan varit en

körkort.hade emellertid giltigt franskför körkort.köra Han ettatt utan
striderdet princip inte EG-rättenDomstolen uttalade i statmot attatt en

uppehållermedborgare,kräver EU-stats permanentatt somen annan
harinhemskt körkort, medborgarenlandet, skaffarsig i ävenett om

strider EG-land. Sådana lagbestämmelserfrån sittkörkort moteget
svårigheter förskulle medföra sådanatillämpningenendasträtten om

medlems-hade tagit körkort imedlemsstat,i en annansompersoner en
hindrades fritt sina rättigheterfaktisktdessa utövaattstat, att rent en-

frifri rörlighet för arbetstagare,lighet artiklarna och 5948, 52 eta-om
alla fö-fritt tillhandahållande tjänster. krävableringsrätt och Att attav

kunde förefalla inteTyskland skulle ha giltigt tyskt körkorti attrare
emellertid föruppkommer situationendiskriminerande. Frågan omvara

Domstolensförare densamma och tolkningalla potentiella är en av
behandla alla utlän-skulle diskrimineringdom i fallet detär attatt vara

de fått efter genomgångna i sinmed giltigt körkort,ningar som prov
har körkort. Medborgarelika medborgare inte utanstat, somegen som

behandlas lika icke-medborgare med kör-körkort skall alltså inte som
kort.
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Åtskillnaden mellan direkt och indirekt diskriminering förekommer
Båda förbjudna på de områden omfattasi EG-rätten.även är som av

denna.
friEG-domstolen har gång på gång slagit fast principernaatt om

fysiska juridiska och likabehandlingrörlighet för och ärpersoner om
Bestämmelsernatvå de grundläggande principerna i EG-rätten. iav

fri för område får tol-EG-fördraget rörlighet på detta inteom personer
direkt effekt. för undantag från li-kas restriktivt och de har Utrymmet

förutsätter detkabehandlingsprincipen också litet och i allmänhetär att
rättsakter.finns stöd i skrivna

behand-likabehandling får lika situationer inteEnligt principen om
behandlas lika, med mindre sådanlas olika och olika situationer inte

det hänseendet använder EG-behandling objektivt berättigad. Iär
diskrimineringsgrunden idomstolen oavsettresonemang omsamma

Gillespie-fallet 475,eller nationalitet. Rec. 1996 Imålet könär soms.
Schumacker-fallet Rec. 225,könsdiskriminering, och 1995 Irör s.

detta.på grund nationalitet exempel pådiskriminering Iärrörsom av
förslag avgörande mål C-180/95Draehmpaehl 1997 Isitt till i Rec. s.

Schumacker-fallet grund 52.generaladvokaten till2195 hänvisar
förbjuden alla dedirekt diskriminering alltså påBåde indirekt och är

för friaomfattas EG-fördraget se på områdetområden i ex.som av
165, ochartikel 30 Italien Rec. 1963varurörelser Kommissionen, s

och artikelfri rörlighet för arbetstagare 52i anslutning till artikel 48 om
grund C-250/95,fri etableringsrätt, 16 i Futura Participa-senastom

därrättsfallssamlingen, jämtedom 1997-05-15, inte iSA,tions ännu
rättsfall.anmärkta

subjektivaavseende vid diskrimineringensfäster ingetEG-rätten
från etnisk diskriminering, intetill skillnad lagensida. ställer,Den mot

missgynnandet ochorsakssamband mellankrav på direktnågot enupp
grupptillhörighet.viss

finns stark koppling till regler skyddOckså i EG-rätten motomen
ifrå-mänskliga rättigheter. framgårDetdiskriminering i instrument om

flera rättsfall, bl.a. iDefrenne Rec. 1978könsdiskriminering i s.ga om
det fallet till Europakonven-Generaladvokaten hänvisade i1365. att

räknar till skydd köns-mänskliga rättighetertionen rätten motuppom
harmänsklig rättighet medlemsstaternadiskriminering er-somsom en

generaladvokatens yttrande, principenkänt. Därför enligtutgör, om
del och den måsteskydd sådan diskriminering EG-rättenmot en av

EG-domstolen.skyddas av
skyddinnehåller artikel 14Europakonventionen i även ettsamma

grund nationalitet.diskriminering påmot av
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nationalitetdiskriminering grundFörbud1.3. 1 mot av

nationalitet artikel 6 i EG-grund idiskriminering påFörbudet mot av
betydertillämpningsområde. ifördragets Detfördraget gäller bara inom

förhan-måsteekonomisk aktivitetformförsta hand någonatt varaav
framhålla diskri-viktigtartikeln kan åberopas. Detden innan är attatt

EU-medborgare.omfattarformellt endastdärmedmineringsförbudet
indirekt dis-både direkt ochgäller dentillämpligartikel 6Men ärnär

kriminering.
Åtskillnaden gällerdetindirekt diskrimineringmellan direkt och när

frirördefalldomstolen iförsta gångengjordesnationalitet ett somav
153.iS0tgiu-fallet Rec. 1974skeddeför arbetstagare. Detrörlighet s.

ochneutralaförbi tillsynesalltsåDomstolengäller enligtDet att se
ochställtskriterier,bestämmelser ellericke-diskriminerande upp,som

diskriminerande verkan.de hareffekt förderasgranska avgöraatt om
förmed fri rörlighetsambandtillämplig iskallartikel 6För att vara

eller har varitbestämmelsenåberopardenkrävs äratt ensompersoner
betyder vissEU-land.från Detinvandrad arbetstagare attett annat en

medborgare tillåten.EU-landsdiskriminering ärett egnaav
artikelför arbetstagarefri rörlighetregelnviktigaste ärDen rörsom

Även tillbegränsat EU-arbetstagare inteuttrycket är48. om
EG-domstolens praxisgjorts ibegränsningsådanmedborgare har en

och sekundärrätten.i
Även diskriminering.indirektsåväldirekttäckerartikel 48 som

subjektivtuppställs någotellerartikel 6 48tillämpningvidVarken av
rekvisit.

1612/68EEGrådets förordningfinnssekundärrättenI ar-omnr
delikhet medgemenskapen, somirörlighetbetskraftens fria inom nyss
Förord-Sverige.gällande iEG-fördragetbehandlade artiklarna i rättär

diskriminering.indirektsåväldirektomfattar förbudningen mot som
rättighetermedborgaremedlemsstatsDen garanterar somsammaen

arbetsvillkorochanställnings-frågaimedborgarelandets omegna
m.m.

enligtgällerreglerbl.a. deförordningenartikel i3I att somanges
skall gällaintemedlemsstatförfattningar i närandraochlagar reg-en

gäl-deeffekt,huvudsakliga syfte elleruteslutande eller ävenlernas om
medlems-andramedborgare inationalitet,ler utestängaär attoavsett

be-särskilt sikte påArtikelnanställning.erbjudenfrån tarstater en
speciell rekryteringsproce-föreskriverstämmelser och rutiner ensom

eller inskränkereller begränsarmedborgareutländskadur för utannon-
ellermediumnågotellerplatserlediga isering annatgenompressenav

sinarbetsgivaregäller fördemandra villkor utövarställer än somsom
territorium.medlemsstatsverksamhet inom en
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omfattasmed EU-medborgaregiftaTredjelandsmedborgare ärsom
medgifttredjelandsmedborgare,förordningen. Omockså ärsomenav

det dock ikravstrid med EG-rättensEU-medborgare behandlas i ären
föreligga.diskrimineringtill EU-medborgarenförhållande ansessom

det tyskaanställd iitaliensk medborgare,Sotgiu-fallet rörde en
arbetadeför han påfamiljebidragfickpostverket, ortattett annansom

tyskavillkorbörjan bidrag påfick tillhemorten. Hanän somsammaen
storlek öka-Bidragetskvar på hemorten.familjermedborgare, varvars

hem-arbetade påför arbetstagare,des så småningom änortannansom
för arbetstagare,oförändratbeloppetTyskland,inomorten varmen

första gången.anställdesutanför Tyskland dehade hemortsin närsom
pådiskrimineringbehandlingskillnad isådanSotgiu ansåg att var

1612/68.förordningförbjuden enligtdärförnationalitet ochgrund av
beträffande sinlagregel granskasmåsteuttalade,Domstolen att en
likabehandlingreglereftersomicke-medborgare,effekt för rörsom

nationalitetpå grunddiskrimineringförbjuder inte bara utanöppen av
andratillämpningdiskriminering,dolda formerockså avsom genomav
dockresultat. Detpraktiken medföråtskillnad, i ärförkriterier samma

enbartuppkommerdiskrimineringslutsatsentillräckligt drainte attatt
påinverkar negativtbestämmelsergrund visspå att gruppenenav

skillnader i de situatio-finnaseftersom det kanjämfört med en annan,
fort-bestämmelsen,berörsbefinner sigarbetarevilka dei som avner

domstolen.satte
gömd dis-dold, täckt ochindirekt,användsfallet Sotgiul tennerna

mindredockuttryckssätt spelarSkillnaden ikriminering vartannat.om
sinundersökas ljusetibestämmelse måstevissroll för slutsatsen: aven

skalldiskriminerade. Detpåstår sigdeminverkan på test an-somsom
godtagbarafinns objektivtbestämmelse detför sådanvändas är omen

gjorde iSot-domstolenåtskillnadregeln.för tillämpa Denskäl att som
dehållit fast vid ihar denindirekt diskrimineringochmellan direktgiu

nationalitet.Segrund Kommissionenpådiskrimineringfall rört avsom
2645, BoussacRec. 1979Cram Toia,Irland, 1978 417,Rec. ss.
delle FinanzeAdministrazione1980 3427,Gerstenmaier, Rec. s.

ochSA1413, Seco1981SpA Rec.Dello Stato Essevi s.0.a.,
Roviello Lan-1982 223,Giral EVI, Rec.och SADesquenne s.

används2805.1988 DenSchwaben, Rec.desversicherungsanstalt s.
könsdiskriminering.måliäven om

för åtskillnad,användsde kriterieralltså förbiDomstolen somser
dess effekter. Föroch tillbestämmelsen,vilka förefaller motivera ser

dom-diskriminerande skall enligtbestämmelseviss äravgöraatt om en
undersökas.effektbestämmelsensstolen

6 17-1523
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Förbud könsdiskriminering7.1.1.3.2 mot

omfattande reglering vad förbjudenEG-rätten har också ären av som
finns också den omfattandekönsdiskriminering i arbetslivet. Här mest

Även direkt tillämplig vid etnisk dis-domstolspraxisen. den inte ärom
bakgrund lika-kriminering har den dock, särskilt principenmot omav

områdeför tolkningen på detbehandling betydelse EG-rättenäven av
utredningens uppdrag.ligger inomsom

omfattar enligt EG-domstolensArtikel EG-fördraget119 i rätt-
könsdiskriminering, detta intedirekt och indirektspraxis både även om

avseendeheller här fästs någotdirekt bestämmelsen.kan utläsas Inteav
handlande.diskriminerande avsikt hos denfinnsvid det någonom

för kom-intresseavvägningVid indirekt diskriminering görs atten
enligt den s.k.indirekt diskrimineringotillåtenfram till vad ärsomma

diskrimine-hämtades från målMetodenproportionalitetsprincipen. om
Sotgiu-fallet.nämndanationalitet, bl.a. det tidigaregrundring på av

iBilka-första gångenkönsdiskrimineringtillämpades måliDen om
s.1607fallet Rec. 1986

del-artikel 119fast varuhus bryterDomstolen slog närmotatt ett
gälleruteslutningenfrån dess pensionssystem,tidsanställda utesluts om

företaget kan visasåvidaandel kvinnor intemycket än män,störreen
faktorer, inte harobjektivagrundar sig pådenna uteslutningatt som

för-kön. sittpå grund Itill diskrimineringnågon anknytning av
för den intresseavväg-domstolen principernahandsavgörande angav

tillåtas. Idiskriminering skall kunnaindirektskall ske förning attsom
deltid.få möjligt påsyfte anställa såföretagetsfallet att somvar

till-skallindirekt diskrimineringmedföråtgärdFör att varaen som
syftet medförsta måstedetuppfyllda. Förkravlåten måste två vara

åtgärdenmåstedet andragodtagbart. Förobjektivtåtgärden settvara
åt-handlingsalternativ,det finnsnödvändig. Omoch äradekvatvara

berättigad.gärden inte
fast vid de angivnaBilka-fallet hållitalltsedanEG-domstolen har

två domarskedde iavgöranden.lång rad Detiprinciperna senasten
respektiveK0rdingC-1/95 C-ochmålen Gersterden oktober 1997 i2

formelltvilka båda avsågrättsfallssamlingen,i100/95, inteännu om
Domstolendeltidsarbetande indirekt.diskrimineradeneutrala regler

föreligger indi-fast rättspraxisdomar enligtbåda sinakonstaterade i att
bestämmelse,nationelltillämpningendiskrimineringrekt när enav

mycketformulerad, faktiskt missgynnarneutraltdenna ettäräven om
härvid till målenDomstolen hänvisadeantal kvinnor män.änstörre
m.fl. Rec. 1994,I-4741 och RoksScheflel 1995,och Rec.Megner s.

bestämmelserborde det konstaterasdomstolenEnligtI-571. atts.
domstolen faktisktvid den nationellafråga i måletdem det är omsom
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tillarbetstagare förhållandediskriminering kvinnliga iiutmynnar aven
strida direktivet. Utgången kanmåstemanliga och i princip motanses

behandling objektivaskillnaden i motiverasendastbli avomen annan
diskriminering på grund kön.saknar samband medfaktorer helt avsom

till Rinner-Kühnförutom till Bilka ocksåhänvisade här,Domstolen
I-243. ankommer,och Lewark Rec. 1996, DetRec. 1989 I-2743 s.s.

den nationella domstolen,EG-domstolen till sist, påuttalade ärsom
nationell lag-omständigheterna och tolkabedömabehörig attattensam

vilkenomständigheter och iallastiftning, i ljuset avgöraatt om-omav
oberoende arbetstagarenslagbestämmelse tillämpasfattning avsomen

rättfärdigaskandrabbar kvinnorfaktisktkön än män avmermen som
med könsdiskrimineringskäl inte har någotobjektiva göra.attsom

direktivförslagetnämndaGällandedet avsnitt 3.1Genom i rättom
befästa EG-diskriminering avsiktenbevisbördan och indirekt är attom

såför den pårörande indirekt diskrimineringpraxis sättdomstolens att
direktiv-COM96340. Igenomslag medlemsländernaskall få bättre i

frånva-likabehandlingförst med principenförslaget att avsesomanges
indirekt grundad pådirekt ellerdiskriminering antingenvarjeron av

Enligtfamiljeställning.till civilstånd ellersärskilt med hänvisningkön
bestämmelse,indirekt könsdiskriminering närföreliggerartikel 2 en

oproportionerligttillsynes neutral, ieller praxis,kriterium ärett somen
tillsärskilt hänvisakön,hög grad missgynnar attett genompersoner av
nå-godtagbarobjektivtfamiljeställning, och intecivilstånd och är som

den berördahar medeller förhållande, intenödvändig grund somgon
göra.kön attpersonens

förbud köns-sekundärrättsakter rörandegällandeOckså redan mot
såväl direktuttryckligenmed undantagförbjuderdiskriminering ett

likabehandlingsdirektivetArtikel 2.1 ikönsdiskriminering.indirektsom
fårskall innebära det intelikabehandlingsprincipenföreskriver attatt

kön,grundhelst diskriminering på sigförekomma någon vareavsom
äktenskapligmed hänvisning tillsärskiltdirekt eller indirekt, status

avsiktligdiskrimineringen kandirektafamiljestatus".eller Den vara
ochlikabehandling kvinnorfyra direktivoavsiktlig.eller Av avom

uttryckligen in-likalönedirektivet intedet endast attärmän angersom
förtydli-dock baraförbjuden. Direktivetdirekt diskriminering är ettär

diskrimine-innefattar således bådaartikel ochgande 119 typerna avav
ring.

ställs det någrakönsdiskrimineringdet gällerhellerInte när upp
skallför diskrimineringförutsättningsubjektiva rekvisit att varasom

med likabehand-det i stridEG-domstolen stårförbjuden. Enligt även
kravtill och med ställalagregellingsdirektivet i ett attatt upp ar-en

grund köns-vållande för skada påskall ha varitbetsgivaren att aven
I-3968,Dekker, 1988skall Rec.diskriminering ersättas. s
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skulleanledning domstolenDraehmpaehl. saknasDet göraatt anta att
nationalitet.vid diskriminering på grundbedömning avannanen

för otillåten könsdis-handlandes avsikt saknar betydelsedenAtt om
särskilt väl EG-domstolensföreligger illustreraskriminering avgö-av

Generaladvokaten lagrande Rinner-Kühn-fallet. ansågi att som varen
för kvinnor skulle strida EG-rättenindirekt diskriminerande motanses

och den handlandediskriminera kvinnorendast avsikten att somvarom
det oacceptabelt lag-diskriminera. ansågenligt lagen avsåg Han attatt

på denEG-fördraget endastkunde stridastiftningsåtgärder motanses
menade det fö-verkan.hade diskriminerande Hangrunden den attatt

och avtal ellerföretags rutineravgörande skillnad mellanrelåg ettetten
förslag ochgeneraladvokatensemellertidDomstolen följde intelag.en

oberoende denavgörande,åtgärd heltverkanslog fast äratt avenav
dis-förfarandet strideravsikt, förhandlandes mot ettavgöra ettatt om

lcrimineringsforbud.

Svensk nationell7.1.1.4 rätt

diskrimi-bestämmelser till skyddolikalagstiftning finnssvenskI mot
förbjuderoch 16 §§kap.Regeringsformen 2 15 ettnering.

eller etniskthudfarggrundden påmissgynnande ur-av ras,somav
"olaga dis-kön.på grund Brottetminoritet ellertillhör avensprung

handlandestraffbeläggerkap. 9 §brottsbalken 16kriminering ett
be-missgynnandeuppsåtligtbestående ett atti person genomav en

stadgan-förarbetena tillandra.förmånligt Imindrehandla honom än
betydande kränkninginnebäraolaga diskrimineringdet avenangavs

uttrycket dis-bjuder. Självasederför vad godakänslamedborgarnas
endastbestämmelsenuttryckakriminera attavsett attangavs vara

uppsåtligen missgynnardär någonomfatta situationerskulle personen
objekti-denförmånligt andra. Påmindrebehandla honom änattgenom

handa påtillhar gåttintegärningsmannensidan krävs att en personva
alltsåandra.förhållande till Detinäringsidkaren tillämpar ärde villkor

behandlas. I Kom-andra kunderjämförelse med hurfråga t.ex.om en
Holmbergff. Beckmanuppl 237Brottsbalken II, 5:etillmentaren s

avgörande motivetdetskall ha varitdiskrimineringenm.fl. attanges
för handlandet.

defi-1978:38förslag SOUJämställdhetskommittén valde i sitt att
frågaskulleförutsättningar.efter Detkönsdiskrimineringniera tre vara

Vidare skulleSubjektsidentitet.beteendeoch samma personsenom
frågaåtskillnad detmissgynnande denfrågadet ett var omomvara -

ordetdiskriminerade.nackdel för den Iformnågonskulle innebära av
handling. Slutligenfrågaskullelåg detmissgynnande att om envara
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fickskäl härför saknas. Enligt i lagförslagetskulle godtagbart 2 § en
eller arbetssökande tillarbetsgivare missgynna arbetstagareinte en en

Förbudet omfattade inte de fallföljd hans eller hennes kön. sär-avav
jämställdhet arbetslivet. Bådebehandling ägnade främja iattsom var

förbjöds förslaget. Förbudetoch indirekt diskriminering idirekt mot
rättssäkerhetsskäl till så-begränsades dockindirekt diskriminering av

framträ-effekt kvinnor och såvillkorets olika pådana fall då män var
förutseseftertanke hade kunnatden åtminstone vid någondande att

ibid sid 96.
förslag byggde påDiskrimineringsutredningens SOU 1983:18 att

skullemajoritetsbefolkningen,etniskaalla, dvs. såväl minoriteter som
betän-såväl direkt indirekt. Ietnisk diskriminering,skyddas mot som

liktydigall särbehandling i principkandet 69 negativs. att varangavs
behandling jam-med andra ord, ojämlikeller,med diskriminering av

diskriminering,direkt och indirektomfattade bådelikar. Förbuden
särbehandlingskäl förelåg §. Positivgodtagbara 3såvitt inte var

förslaget.tillåtet enligt
definiera-DO-lagenetnisk diskrimineringlagen 1986:442I mot

elleretnisk diskriminering attdes personergrupp avsom en person
för orättvistill andra eller påförhållandemissgynnas i sätt utsättsannat

definitiongrund ras. DO-lagenskränkande behandling påeller avav
till brottetvid. hänvisasförhållandevis I motivendiskriminering var

etniskbegreppetbrottsbalken. Avsiktendiskriminering iolaga attvar
allmänhandlingar enligtomfatta sådanaskullediskriminering som

diskrimi-utgjorde etniskbestämmelse lagrättsuppfattning eller i annan
någon miss-enligt 1985/86:98 80 iSådan bestårnering. atts.prop.

före-Enligtförhållande till någonsärbehandlas ieller annan.gynnas
tillbakafår ståmissgynnande "någonstatsrådet innebardragande attett

behandling påfår någonellerför någon änsämre annan grun-enannan
normaltenligtuttrycket missgynnandeosakliga". Trotsder är attsom

handlingssätt eller åt-jämförelse mellan olikaspråkbruk förutsätter en
möjlighetomfatta fall där det saknasgärder, ansågs lagen göraattäven

förfarandenskulle dåjämförelse. Diskrimineringdirektnågon somvara
behandling skulleMedlikabehandlingsprincip. orättvisstrider mot en

eller orättfárdig. DO-framstod osakligbehandling somsomavses en
vidare brotts-förefaller alltsådiskrimineringsbegrepplagens änvara

könsdiskriminering,otillåtenoch möjligen också begreppetbalkens än
jämförelseoch förutsätterjämställdhetslagenanvänds i ensomsom

kön.med någon motsattav
specificerats vilka handlingar,harjämställdhetslagen JämLI un-

diskriminerande. Jim-beslut skallderlåtenheter eller anses somsom
Reglernadirekt och indirekt diskriminering.täcker bådeställdhetslagen

dis-kan innebäraefter typiskthar byggts situationer sett antassomupp
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för handen såledesomständigheterkriminering. Om vissa är anses
kanföreligga såvida inte arbetsgivarendiskriminering i principotillåten

samband med kön.eller indirekt harhandlandet direktbevisa inteatt
sidan arbetsgivarensden subjektivaPresumtionsregeln sikte påtar av

föravsikt spelar, med undantag vissarbetsgivarenshandlande enmen
frågan otillåten köns-underordnad roll föranställningssituation omen

har sin grundföreligga. Handlingar inteskalldiskriminering somanses
könsdis-betraktasliknande kan kommakönsfördomar elleri att som

avsiktförmår bryta presumtionenarbetsgivaren intekriminering omom
allmänthandlingar enligtfinns detdiskriminera. Däremotatt som

diskriminerande inteuppfattasspråkbruk skulle kunna sommensom
diskrimineringsförbud. arbetsgivareEnjämställdhetslagensomfattas av

siganställningsförfarande kan således,avbryter görautan attettsom
med hänvis-anställa sökandetill könsdiskriminering,skyldig vägra en

förutsätter nämligenkönsdiskrimineringOtillåtentill dennes kön.ning
tilltäcker regler,anställningsbeslut. Vidare JämLzsdet finns ettatt

situationer därinte allaetnisk diskriminering,skillnad från lagen ettom
gällerarbetssökandeförekomma. frågasyfte kan Idiskriminerande om

med tydligt diskrimine-arbetsgivarelagen den situationeninte ettatt en
missgynnadeanställning, inte denrande syfte nekar per-omen person

fickdenför arbetetförutsättningarbättre sakligahar än som an-sonen
förutsättningar 17likvärdiga sakligafall§ eller iställningen 16 vart

särbehandlingmedvetet negativkanmedger alltså,§. JämL säga,man
förbju-de bästa meritema,inte hararbetssökandesådana mensomav

förutsättningar.sakligamed bättrediskriminering deder av
arbetslivet 22diskrimineringlag etniskförslag till iI DOzs mot

med inne-diskrimineringanvänds begreppet1989december samma
de-DiskrimineringpreciseringarDO-lagen vissabörd i görs.mensom

medgrund, etnisktförslaget på vissfinieras enligt etc,att ursprungsom
till skada ellersärbehandla någon påavsikt otillbörligt ärsättett som
faktisk särbe-eller honom. Varjeslag för hennenackdel något rentav

detdiskriminering,enligt förslaget inteskullehandling utgöra utan
arbetsrättsligenligtstred god sedförfarandetskulle krävas ter-motatt

utanför. Or-skulle också lämnasförfarandenBagatellartademinologi.
frågadet skulleförslaget innebärasärbehandla idet att omvaraangavs

Innebördenbeteende.eller skymfligtuttalandennågot motsva-änmer
åtgärdsammanhang ställs påföreningsrättsligakrav irade det avsom

fik-ske,jämförelse skullebyggde påslag. Förslaget ännågot att omen
diskrimineringsbe-jämställdhetslagenförhållande tillsådan.tiv I var

deomfattade avsiktlig diskrimineringFörbudetinslcränkt. samtgreppet
rimligen bordeinsettdär arbetsgivaren intefall diskriminering menav

fak-etniskaemellertid denförutsättningeffekten. Enha insett attvar
handlande.skälet för arbetsgivarenshuvudsakligavarit dettorn
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förslaget definitioner och indirektpå direkt diskrimine-I ävengavs
Direkt diskriminering träffade arbetsgivares avsikt och förelågring. en

avsiktligt fleranågon i beslutsituation missgynnade eller justnär en en
grund deras eller kön eller etniskt skäl. Indirekt dis-på annatav ras av

effekternakriminering träffade handlande och förelåg då kravettettav
eller villkor ställdes i och för gällde alla effekt blirsigett som men vars

eller missgynnades förhållande till andra.viss vissa iatt grupper
etnisk följande de-den gällande lagen diskriminering,I lmot ges

finition etnisk diskriminering Med etnisk diskriminering attavsesav
eller förhållande till andramissgynnas ien person en grupp av personer

för eller kränkande behandling påeller på orättvissätt utsättsannat
trosbekän-hudfärg, nationellt eller etniskt ellergrund ursprungav ras,

förbudsbestämmelsema används emeller-nelse. de särskilda i 8-9I
förarbetena till lagentid begreppet otillbörlig särbehandling. prop.I

diskriminering saknar1993/942101 begreppet47 att ens. angavs
innebörd, juridiskt språkbruk. påpekadesabsolut bestämd i Detäven att

alltför flitigt användande snarlika identiska diskrimine-inteett av men
ringsbegrepp kunde verka förvirrande. Samtidigt ansågs den nya no-

ställde.till de krav den lagenmenklaturen lättare kunna anpassas nya
tydligtmed använda otillbörlig särbehandling detAvsikten attatt var

förbjudet iskulle framgå vad missgynnaattatt personsom var var en
gälldegrund begreppet låg, såvittväsentligt avseende på Ietc.av ras

jämförelse skulle med hur andra iarbetssökande, görasatt personeren
eller fråga skulle ha be-behandlats hur isituation personensamma

faktorn förelegat. uttrycket ansågshandlats den etniska inte Det nyaom
tämligen tydligt hurha fördelar och ansågsmånga avgränsa stort avsteg

tillämp-beteende krävdes för utlösaheltfrån attett accepterat ensom
lagstiftningen.ning av

endast direkt, avsiktlig diskrimine-omfattar enligt förarbetenLagen
avsiktlig diskriminering där arbetsgiva-omfattas de fallHärtillring. av

föreskrift dimridå. Samtidigt hargenerellsiganvänt somav enren
klar ioch indirekt diskriminering inte gjortsskillnaden mellan direkt
förar-tolkas lagen vad iförarbetena. kan såDessa att trots som anges-

vanligtvisindirekt diskriminering, så begreppetbetena omfattar som-
gjorda tolkning-fall den avsiktlig.definieras, nämligen i de Denär nu

hurindirekt diskriminering, stödsomfattar avsiktliglagenatt aven,
rikdagsbehandling-uppfattade lagförslaget vidarbetsmarknadsutskottet

förfa-lagen omfattar1993/94:O9. talasbet. AU Där ävenattomen
diskriminering. Uppfattningen iframstår direktranden pro-somsom

indirekt diskrimineringförefaller emellertidpositionen närattvara
diskrimineringen direkt.subjektivt avsiktlig, blirär attsett anse som

förslag,bedömning regeringen instämde i sittEnligt iEDU, vars
förebyggas och motarbetas medindirekta diskrimineringenskulle den
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Utredningen detta lågandra medel lagen. ansåg inomän attgenom
kompetensornråde.DO:s

före ikraft-dom rörde förhållandenaArbetsdomstolen har i en som
etnisk diskriminering gjort vis-trädandet den gällande lagen motav nu

svensk hit-uppfattas uttryck för det iuttalanden, kan rättattgesa som
faktiska förhållanden förelig-konstatera vissatills räckt medinte att att

för otillåtenavsikt diskrimineradet också krävs att attutan att enger
149 gälldeföreligga. Målet AD 1996diskriminering skall nr enanses

arbetsbrist ochhemspråkslärare på grund avsågstads uppsägning avav
fullgjort omplaceringsskyldighet ochfrämst huruvida arbetsgivaren sin

turordningskretsar.bestämmande av
arbetsgivares handlande inteframhöll bl.a.Arbetsdomstolen att en

strida lag och godadiskriminerande eller påfår sättannat mot se-vara
etnisk diskrimine-lagen 1994:134och erinrade bl.a.der motattom

hade tidigare mellandominförts. Domstolen iarbetslivet hadering i en
Stadenför hemspråkslärarna.Trygghetsavtalet gälldefastställt inteatt

övertalighetsproblemen förhanteratundantagslösthade praktiskt taget
tillgripaTrygghetsavtaletomfattasarbetstagare attutan upp-avsom
mindre lärar-och ytterligarehemspråkslärarna någonsägningar. För

fråga avsevärduppsägningsåtgärder kommit i ihade däremotgrupp
arbetstagarehade mellanåtskillnad staden gjortomfattning. Den som

giltighetsornråde kundetrygghetsöverenskommelsensochinom utom
diskriminerande. konsta-för betraktas ADoch sigenligt inte iAD som

den särbe-framkommithar inte hellerdet i måletterade vidare attatt
Trygghetsavta-tillämpningresultatet stadenshandling blivit avavsom

föranledersärskilda omständighetergrund någrahaft sin ilet har som
diskriminerande". kan härutöverDettillämpningen måsteatt anses

till följdkan ha gälltvadallsAD intekonstateras togatt avsomupp
fanns andra EU-heller huruvida detframgår intedetEG-rätten men

bland hemspråkslärarna.svenskamedborgare än

förhållandenUtländska7.1.1.5

huvudregelnstuderats utredningenutländska lagardeI är attavsom
diskrimine-direkt indirektdiskrimineringsförbudet omfattar såväl som

villinnebörd utredningenföreträdesvis denring. Begreppen gesomges
sidan, spelarden subjektivaden handlandes motiv,det gällerdem. När

påhelt underordnad roll. Kraveller falloftast ingen idenna vart en
diskri-fråga direktförekommer undantagsvis irekvisitsubjektiva om

rekvisitställs subjektivaindirekt diskrimineringfrågaminering. I om
allvarligvid bedömningen huroch beaktas endastinte enavupp

omfat-lagstiftningarAustraliens federalaCanadas ochkränkning Iär.



Överväganden 165förslagoch1741997:SOU

diskrimi-indirektochdirektbådesåledesdiskrimineringsförbudentar
diskrimi-indirektochÄven direktbådeförbjuderZeelandNyanering.

avsikt-diskriminering ärföreliggeröverträdelse oavsettochnering om
oavsiktligellerlig

förefal-tilltillgånghaftutredningenlagstiftningländersdeAv som
straffsanktionerdelvis harbådavilkaFinland,ochFrankrikeendastler

tilldiskriminering attförbudetbegränsa motöverträdelser, avseför
dis-uppsåtdock inget attfall krävsFinlandsdislcriminering. Idirekt

föreligga.skallöverträdelseförkriminera att en

ländernanordiskaDe

diskriminering.indirektochdirektbådeförbjuderlagendanskaDen
bådeomfattardiskrimineringetnisklagförslagetnorska motDet om

likestillingslovensnorskaDendiskriminering.indirekt gene-ochdirekt
endiskrimineringindirektbestämmer3 §lagens somralklausul i
stil-måteurimeligpåkjønndetslikvirkerfaktisk atthandling enesom

annet.detdårligereles enn
förbju-könsdiskrimineringlagstiftningenfinländskadenOckså om

vadoklartDetdiskriminering. ärindirektoch somdirektbådeder mer
ibeivraskandiskriminering, ävenetniskfrågagäller i somom

ordning.straffrättslig

Storbritannien

dis-direktotillåtenuppkommerRelations Actbrittiska RacedenEnligt
grundpåoförmånligtbehandlar avkriminering när annanenpersonen

Förnågonbehandla attskulleellerbehandlar av-denne annan.änras,
besvaras:frågorföljandemåsteföreliggerrasdiskrimineringgöra om

denmedjämförtofönnånlig person avbehandlingen annanensomvar
skillnad iha fått Fannsbordeellerficktillhörighetetnisk enannan

dvs.denfall påsåibehandlingenBerodde an-varras ras,fråga om
elleretnisktellernationalitethudfärg,behandlingentillledningen ras,

annaneller någonförfördeladedenhosnationellt ursprung
sinuttalatöppetbevisningpåkrav attdock ingetfinns personDet en

iDetgrundpåoförrnånligarebehandla någon ansesras.avsikt avatt
behand-vilkaunderomständigheterdeallamöjligtfallmånga att av

föreligger.diskrimineringtillframkommaändå attägdelingen rum
vilkaförmålibevisningen attettvärdering seDomstolen gör aven

föreligger. Fö-diskrimineringgällerdetdraskan närslutsatser omsom
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rekomsten diskriminerande avsikt spelar ingen förroll dis-av en om
kriminering i strid med lagen ägt rum.

Indirekt diskriminering innebär enligt RelationsRace Act be-en
handling formellt lika mellan olikaär etnisk tillhö-settsom personer av
righet har diskriminerande effekter. Indirekt diskrimineringmen som
föreligger den handlande ställer krav eller villkor måsteettom som
uppfyllas och kravet eller villkoret uppfyller följande kri-av en person
terier:

l har kravet tillämpats lika etnisk tillhörighetoavsett
2 kravet sådant den andelär tillhör etniskaatt personer som samma

den förfördelade kan uppfylla kravet considerablyärgrupp som som
smalleravsevärt mindre den andel utanför denän personer gruppen

kan uppfylla kravetsom
3 det till förnackdel den förfördelade kravetär tillämpas efter-att

den förfördelade inte kan uppfylla detsom
4 kan den handlande visa kravet justifiable berättigatäratt oav-
etnisk tillhörighet hos den på vilken det tillämpassett person

Vad med considerably smaller" och justif1ab1e ochsom menas
hur de skall med vilka jämförelsensammansattagrupper vara av pro-
portioner beror på omständigheterna i det enskilda falletgörs och det
har överlämnats till rättstillämpningen detta.avgöraatt

Den handlandes motiv har hittills kunnat inverka på den sanktion
kan aktuell falli indirekt diskriminering. Om arbets-ettsom vara av en

givare kunnat visa han eller hon inte hade någon avsikt behandlaatt att
den förfördelade oförmånligt på grund har något skadestånd inteav ras,
dömts till den förfördelade. Uppfattningen dock sådanut är att en
rättstillämpning inte längre kan upprätthållas med hänvisning bl.a. till

kompensation enligt EG-rätten skall utgå till den förfördeladeatt oav-
den handlandes motiv. Lagen könsdiskriminering har redansett om

ändrats så den med EG-rätten på denna punkt.stämmer överensatt
StorbritannienRättspraxis i har hittills gällt direkt diskrimine-mest

ring och det finns inte så många fall indirekt diskriminering.ännu av
Enligt forCommission Racial Equality CRE den brittiska lagen iär
denna del svårtillämpad och harCRE föreslagit definition. Enligten ny
den definitionen föreligger indirekt diskriminering rutin,närnya en
policy, situation, eller krav eller villkor införs eller upprätthålls, som
har negativ inverkan på viss etnisk och den handlandeen en grupp som
inte kan Visa nödvändig/t. Bakgrunden till förslaget särskiltär är att
uttrycket justifiable i rättstillämpningen enligt CRE har tolkats för
extensivt. Domstolama kravet på justifiable uppfylltatt är näranser
det råder balans mellan den diskriminerande effekten kravet ellerav
villkoret och reasonable rimliga behov, hos den tillämpar kra-som

eller villkoret. Syftet med förslaget domstolarnavet bara skallär att
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nödvändiga,verkligenförhållandenalla ärundergodta rutiner etc. som
effektiv.skall bliverksamhethandlandesdenförrimliga,barainte att

indirektkunnaskullefallentill de attförklaring oav-En varaannan
sanktion.till någonkoppladhar varithittills intediskrimineringsiktlig

diskrimineringindirekt ärtänkbartdetförefaller attCRE somanse
direkt dis-betraktasskulle kunnaundantagsfallvissaavsiktlig i som

ställskravharexempel nämnts att ettSomkriminering. somuppett
uppfylla, ikanetniskvisstillhöringenpraktiskt grupptaget ensom

dendiskriminerasyfte motatt gruppen.

Nederländerna

indirektdirekt ochbådeomfattarlikabehandlinglagenHolländska om
Fråganbetydelse.saknarhandlandes motivDen omdiskriminering.

hardirektblitillövergåkansituation attnågondiskriminering iindirekt
detbetydelse påhaavsikt kanhandlandesdenberörtsinte närmare men

behandlas iavsikt kandiskriminerandemeddiskrimineringsättet att en
ordning.straffrättslig

USA

vidbetydelseiblandavsiktdiskriminerandeharamerikanskI rätt en
enligtuppsåtetmedandisparates.k. treatmentdiskrimineringdirekt --

disparatediskrimineringindirektvidbetydelsesaknardomstolspraxis -
disparateindividuali tre-delas inbrukardiskrimineringDirektimpact.

förstnämndadetvarviddisparatesystemic treatment, avserochatment
diskrimine-och detindividerenskildadiskriminering avsersenaremot

helring mot grupp.en
iuttryckligenfinns intediskrimineringindirektskydd motNågot

domstolens rätt-Högstauppkommithardetlagstiftningen utan genom

spraxis.

utformningenförutgångspunkter ettAllmänna av7.1.1.6
diskrimineringsförbud

diskrimineringetnisk är ettslås fastgång attförstförtjänar attänDet en
ibarainteområden,allauttryck påtillkommersamhällsproblem som

arbeteintensivtbedrivaanledningalldärför ettfinns attarbetslivet. Det
uppdragVårtdiskriminering. ärsådanmotverkaförsamhällethelai att

endastframläggerviförslagvarför dearbetslivet,tillbegränsaddock
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arbetsmarknaden. medförDet i sin fokus påtur att sättavser ett som
kan uppfattas orättvist kommer på arbetsgivarna de dis-som som som
kriminerar Som vi tidigare har framhållit det emellertidmest. är snarare
så allavi diskriminerar. På arbetsmarknaden diskrimineraratt inte bara
arbetsgivare arbetskamrater, kunderäven och arbetsförmedlareutan

viktigEn uppgift försöka avdramatisera diskrimineringenär föratt
på så lättare komma till med den.att sätt De förslagrätta utred-som

ningen lägger fram kan många komma uppfattas alltförattav som
långtgående. Förslagen går också längre vad hittills gällt i nå-än som

svensk nationell antidiskrimineringslag. Förslagen skall dockgon ses
led i sådan avdramatisering. De dessutomett i de flestautgörsom en

avseenden endast införlivande vad redan gällandeett är rättav som en-
ligt EG-rätten i svensk nationell lagstiftning. Till detta kommer för-att
slagen, med något undantag, inte heller går längre vad gäller iän som
de länder i EU och på andra håll, har nationell lag etniskmotsom en
diskriminering arbetslivet.i

Främst med utgångspunkt i EG-rätten gällande i Sverigeäratt rätt
med hänsyn till till skydd diskrimineringäven påatt rätten motmen

grund etnisk tillhörighet bl.a.i arbetslivet mänsklig rättighet,ärav en
bör förbud etnisk diskriminering arbetslivet våri nationellaiett mot

lika omfattande detminst skyddrätt diskriminering påmotvara som
grund nationalitet EU-medborgare åtnjuter enligt EG-rätten.av som

börDet därvid gälla för alla bor Sverige, dei E U-äroavsettsom om
medborgare eller inte.

EG-rätten förbjuder både direkt och indirekt diskriminering bl.a. i
arbetslivet på grund nationalitet. börDet avspegla densig i natio-av
nella rätten.

EG-domstolens frågapraxis i könsdiskriminering innebär vida-om
tidigare redovisats, överträdelse diskriminerings-att ettre, som en av

förbud förutsätterinte någon avsikt eller något vållande hos den som
diskriminerar. redovisningen harAv framgått det enligt EG-även att
domstolen strider likabehandlingsdirektivet i lagregel till ochmot att en
med ställa krav arbetsgivaren skall ha förvarit vållandeett att attupp

skada på grund könsdiskriminering skall finns ingetDetersättas.en av
tyder på Domstolen skulle bedömning vid dis-att görasom en annan

kriminering på grund nationalitet. finnsDet fall ingen anledningvartav
ha skilda diskrimineringsregler för olika diskrimineringsgrunder.att
Visserligen saknar EG-rätten diskrimineringsregler för andraännu

grunder kön och nationalitet. EG-fördragetsän artikel tillagt6 A, ge-
Amsterdamfördraget, har inte i kraft och följ aktligen harännu trättnom

inte heller några rättsakter med stöd artikeln tillkommit.ännu Attav
utforma nationella regler förbud diskriminering i arbetslivetmotom
olika beroende på diskrimineringsgrunden nationelltärom ursprung
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ocksåskulletrosbekännelseelleretniskthudfárg,eller ursprungras,
ingri-olikaföljabehövafallskulle i såDearbetsgivare.förförsvåra

arbetssökandederasnationalitetvilkendels påberoendereglerpande
före-kandiskrimineringsgrundvilkendels påanställda har,eller som

ligga.
iarbetslivetdiskrimineringsförbud iförutgångspunkt ettEn annan

gäl-redanmed vadöverensstämmelse ärinationellsvensk rätt som-
dis-förbudbör motenligt EG-rätten attSverige ettilande rätt vara-

avsikt-förfararhandlardengällaskallkriminering oavsett somom
såvittprincipielltnågot nyttoavsiktligt. Dettaeller ärligt,0aktsamt

arbetsrättenspånyhetnågonintediskrimineringsfrågor ärgäller men
arbetstagare utanarbetsgivare sägerhelhet. Enområde enuppsomsom

brottetskadeståndspåföljd motävendrabbasgrund kansaklig omav
oavsiktligt.förbudanställningsskyddslagens är

diskrimi-etnisklagendiskrimineringsförbudet i motnuvarandeDet
bådeomfattatillutvidgasarbetslivet attfrågasåledes ibörnering om

dengällaFörbudet bör oavsettdiskriminering.indirektochdirekt om
visserligenbetyder attavsikt. Detdiskriminerandeharhandlande enen

förut-hakanskediskrimineringför attdömas utankanarbetsgivare ens
kunnadockbörrutiner. Detsinaeffektendiskriminerandedensett av

frånfripersonalpolitik, ärsinutformararbetsgivarekrävas somatt en
detbörskerså inteOmurvalskriterier.ellerdiskriminerande rutiner

följderna.förbetalafårarbetsgivarenorimligtinte attvara
denframgåtthardiskrimineringsbegreppet att nuva-avsnittetI om

påutformatavseenden ettfleradiskrimineringsförbud i ärrande lagens
vissaländer. Iandralagstiftning imotsvarandefrånavvikersätt som

denOcksåi EG-rätten.till kravenhellerintenår lagenhänseenden upp
ochutformningdiskrimineringsforbudetsriktatskritik motsom

anledning överväganuvarande lagen attdentillämpningsområde i ger
ändringar.

medbesläktatbara utandiskriminering inteetnisk ärskyddEtt mot
EG-de kravOavsetträttigheter.mänskligafråga somutgör omen

stärkaskälanledningdenna attdärfördetfinnsställer ävenrätten av
lag-medinteräckerdiskriminering. Detetniskskyddenskildas enmot

ellerförfarandenstötandevissaskyddarendaststiftning mot mersom
uttrycktilltydligt kommerdiskriminerande endet momentet genomdär

alls.lagingeneffektiv äninte är sämrelag äravsikt. Enetnisk som
diskri-etniskförbjuderlagklartdetmåsteSamtidigt attgöras somen
åstad-förhjälpmedelflera attendastarbetslivet är ettminering i av

arbetsmarkna-svenskapå denlikafrämjaochförändring rättkomma
tillhörighet.etniskden, oavsett
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Med hänsyn till vi föreslår genomgripande ändringaratt denav nu-
varande lagen bör inte bara enskilda bestämmelser ändras heltutan en

lag bör den gällande.ersättany nu
I avsnitt har redogjort1 vi för vår på etnisk diskrimineringsyn som
samhällsproblem. I och med skydd diskrimineringett frå-att mot är en

mänskliga rättigheter finns inget i sig talar för lag-attga om som en
reglering bör begränsas till arbetslivet. Vår uppgift ocksåär, som un-
derstrukits, begränsad till arbetslivet. Från denna utgångspunkt detter

flerasig skäl naturligt skydd etnisk diskriminering arbetsli-iatt motav
fortsättningsvis regleras i civilrättsligäven lagstiftning.vet Ett skä-av

len beviskraven generellt lättareär fullgöra för förför-att ärsett att en
delad i tvistemål i brottmål, det i brottmål,ett än tillett ett annat att
skillnad från tvistemål, krävs bevisning den diskriminerandesom upp-
såt. En lagstiftning bör därvid alltjämt inordnas i det arbetsrättsliga

och gälla för alla arbetsgivare, arbetssökande och arbetstagaresystemet
på hela arbetsmarknaden.

Lagreglema diskrimineringsförbud skall fortsättningsvisävenom
direkt kunna åberopas varje enskild för diskriminering. Iutsättsav som
detta hänseende det vår uppfattning rättighetsperspektivetär böratt

tydligare i den nuvarande lagen.göras än
De nuvarande diskrimineringsgrunderna bör behållas. diskrimi-Ett

neringsförbud skall således fortsättningeni hudfárg,även avse ras, na-
tionellt eller etniskt eller trosbekännelse. fall direkt dis-Iursprung av
kriminering föreslår vi dock utvidgning den skyddadeen av person-
lqetsen. Skyddet direkt diskriminering föreslås nämligen baraintemot
omfatta diskriminering har samband med den förfördeladessom egen
etniska tillhörighet sådan diskriminering har sambandävenutan som
med arbetssökandes eller arbetstagares förmodade etniska tillhörig-en
het har samband någon etniska tillhörighet t.ex.som annan persons
make eller sambo. Frågan utvecklas i avsnitt.närmare nästa

Jämställdhetslagen flerai hänseenden bättre skydd dis-ett motger
kriminering den nuvarande lagen etnisk diskriminering.än Detmot
kunde därför förefalla naturligt ha den förebild utformning-vidatt som

diskrimineringsförbud. Emellertid har vi kommit fram tillett atten av
diskrimineringsförbud kan utformas enklare jämställdhetslagens.ett än

lagenDen inte heller, vi det, i den del behandlarär visom ser som nu
förenlig med EG-rätten.
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diskrimineringskyddlagensomfattasskallVilka mot1.1.6.1 av

skallhittills,liksomlagen,denföreslår viredan attSom angetts nya
grundpådiskriminerasarbetstagareocharbetssökande avomfatta som

tillhörighet.etniskasin egen
förskyddföreskrivabörlagendenfrågasärskild per-ärEn nyaom

tillhörighet,etniskvisshaidentifiera sigsjälvaattutan ensom,soner
arbetssökandefallpraktisktså. Ett är attuppfattasarbetsgivaren enav

följdtillanställning attfåroch inteförmånligtmindre avbehandlas en
innebärauppfattar attarbetsgivareharhonellerhan ett som ennamn

intearbetsgivarenmedlemmaretnisktillhör varsgrupp,enpersonen
anställa.vill

arbetstagarearbetssökande ellerangränsande fråga är enEn om en
gifthonellerhan ärgrundpåförmånligt attmindrebehandlas avsom

ellertillhörighet,etniskvissmedsambomed eller är av enpersonen
intearbetsgivarenorder attlydaarbetstagaren vägrar attför avenatt

lagen.omfattasskallhudfärg,vissharmedhandla avensompersoner
diskriminering,direktavsiktligfallenbehandlade rör närmastDe nu

Medlikabehandling. ut-principenfrånmedvetetalltså avsteg omett
fallknappastdiskrimineringetnisk ärmotverkasyftetgångspunkt i att

honellerhanmissgynnarmedvetetarbetsgivaredå sompersonenen
tillanknytningharelleretniskvisstillhörauppfattarfelaktigt gruppen
dåfallanstötligamindre änetniskadentillhör gruppen,sompersonen

etniskatillhörsjälvden grupp.missgynnararbetsgivaren sammasom
hand-diskriminerandefallstötandedessutom närmastDet avomvore

etniskvisstillhörverkligenarbetstagare grupplande enmot somen
föllavsiktdiskriminerandeeventuelltarbetsgivarens un-oberoende av

detsjälvadärmisstagsfallet,beskrivnatidigaredetmedanlagen,der
förbjudet.intemedvetet,heltförfarandet kandiskriminerande varvara

falldetomfattardiskriminering ävenolagabrottettilläggaskanDet att
närståendesgrundpådiskriminerarnäringsidkare enavpersonenatt en

511.1994tillhörighet NJAetniska s.
aktualise-intesäkerligen attkommerdiskuteratsfrågorDe nusom

frånmissgynnandedennaemellertid typofta. Vi attalltför avanserras
diskriminering.direktskyddlagensomfattas motbörarbetsgivare aven

arbetstagare attoch utanarbetssökandeskyddaalltsåbör som,Lagen
arbetsgi-etniskvisstillhörandeidentifiera sigsjälva avgrupp,ensom

tillhö-förmodadedenläggerarbetsgivarenochdetuppfattas göravare
missgynnande.grund förtillrigheten
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7.1.1.7 Förbud direkt diskrimineringmot

Kännetecknande för dem diskriminerar kan de harsägas attsom vara
misslyckats med behandla sina medmänniskor individer.att harDesom
i stället förhållit sig till viss med utgångspunkt i vad påen grupp som

eller mindre goda grunder känneteckna hör tillantasmer personer som
den bry sig behandla ochutan iatt efterattgruppen om var en gruppen
deras personliga och individuella förutsättningar enligt de måttstockar

verkligt relevanta i denär situation föreligger. En arbetsgivaresom som
anställer enbart arbetstagare med vit hudfärg för han eller honattsom
frånutgår alla med mörk hudfárg opålitligaatt sig skyl-är görpersoner

dig till direkt diskriminering. Detta betyder inte arbetsgivareatt en
måste anställa med mörk hudfärg deras pålitlighet. Detoavsettpersoner
betyder dock sådan arbetsgivare i stället borde ha till be-att sett atten
döma alla arbetssökande på grundval deras individuella pålitlighetav -
bortsett från deras övriga individuella egenskaper och fattat sina an--
ställningsbeslut i enlighet med utfallet. Pålitlighet relevant medanär
hudfärg inte relevant. Misstaget skeddeär bestod i inte skiljaattsom
mellan de individer sökt arbete med utgångspunkt de kraviettsom

relevanta ställa för detär anställningsbeslut skall fattas.attsom som
Vanligtvis syftet med välja viss arbetssökandeär för ledig be-att en en
fattning den kompetenta etnisk elleratt utse mest oavsettpersonen, an-

tillhörighet. Om valet utifrån faktorer, inte relevantagörs ärnan som
för nå det syftet, måste resultatet i praktiken bli denatt kom-att mest

inte väljs för arbetet. sådantI fall, beskrivitspetenta ettpersonen som
har direkt diskriminering ägtnu, rum.
Som kommer beskrivas deti följande det inte uteslutetatt är att ett

förfarande, logiskt innebär direkt diskriminering ändå kanrentsom
tillåtet fall.i vissavara

En lag bör till början omfatta förbud direkt diskrimine-motny en
ring. Utgångspunkten för förbud diskriminering arbets-ett mot är att en
sökande eller arbetstagare skall behandlas efter sina individuella förut-
sättningar och inte efter uppfattningar grundade på allmänna föreställ-
ningar eller fördomar vad kännetecknar den etniska eller reli-om som
giösa den arbetssökande eller arbetstagaren tillhör.grupp som

Allmänt föreligger direkt diskriminering olikasett om personer av
etnisk tillhörighet behandlas olika och skillnaden i behandling ärom
oförmånlig. Avsikten hos den diskriminerar bör sakna betydelsesom

handlandet medför behandlas oförmänligt och detattom en person
finns samband etnisk tillhörighet. detI beskrivna falletett hadenyss
arbetsgivaren ingen avsikt diskriminera. börDet räcka iatt att, som
detta fall, viss etnisk tillhörighet behandlas mindre för-personer av en
månligt de haft tillhörighet.än om en annan
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alltsåskall föreligga måstediskrimineringdirektFör att personen
till-etniskatill följd sinbehandladförmånligtmindreha blivit egenav

någontill följdtillhörighet elleretniskaförmodadehörighet, sin an-av
etniskanärståendesellersläktingshandförstai annanenpersons,nan

tillhörighet.
förfördela-dendetfallet tordevanligasteojämförligt ärattDet vara

påståendeförtill grundtillhörighet läggsetniskades ett omsomegen
denställasdärvid börfråga äretnisk diskriminering. Den somomsom

varitdet intebehandlats pådiskriminerad hade sättsig omsammaanser
fråganställa dentillhörighet. Genometniskahennesför hans eller att

Å fångarsidantvå situationer.samtidigtfångar man uppenauppman
för-krav itillämpningenberor påbehandlingviss ettdet fall där aven

neutral.etniskt Etttillämpningen inteförfördelad och ärhållande till en
lika godatillhörighet haretniskolikasökandetvåexempel är avom

inhämtade ikunskapervärderaroch arbetsgivarenengelskakunskaper i
kunskaperarbetssökandenssvenskadenskola lägreutländsk än somen

behand-därdet fallocksåfångarSverige. Meninhämtats i uppman
Å sidanandratillhörighet.förfördelades etniskadenberor pålingen

dis-med denfrågor harkomplicerade göraocksåundviker attsomman
uppsåt,handlande, såsomför sittbevekelsegrunderkriminerandes mo-
behandling-resultatetavgörandeavsikt. Detsyfte ellerinsikt, ärtiv, av

resultat.diskriminerandealltså intesyfte uteslutervällovligtEtt etten.
skalltillhörighetetniskolikamellanjämförelsenOm avpersoner

verkligjämförbara. Någonsituationernaden ske såmåste ärattgöras
kanprövninghypotetiskfinnas.dock Enbehöver intejämförelseperson

ändringarbetstagarfallet inte någonfall iiinnebärräcka. Detta vart
jämförelsefiktivkanRedan gö-gällande lagen.jämfört med den ennu

motsvarande situa-anställd ifrågan hurpå annanenger svarras som
58,48,1993/942101prop.arbetsgivarenbehandlatshaskulletion s.av

faktisktbehandlingjämföra den ägtdå alltsågäller59. Det att som
medjämförbar situationibehandlingmed menpersonsom enenrum

hade fått.tillhörighetetniskannan
med misteofta förknippatoförrnånligt.behandlad attbli ärAtt om

valmöjlighet,berövadbliellermöjligheterfå minskadeeller att somen
gåtthasidan inteå andraräckernackdel. Det attkan utgöra enanses

fö-skallbehandlingoförmånligförvalmöjlighetmiste att ansesom en
med nå-förknippatvalmöjlighet måsteBerövandetreligga. varaenav

fåvärdebetraktasmed fog kan attmed någotnackdel, vara avsomgon
anställ-förfrågakomma imöjlighetminskadtill,möjlighet attt.ex. en

arbetsuppgifterkvalificeradeutbildning,befordran,ning, merenen
löneförhöjning.eller en

handlararbetsgivareocksåföreliggerbehandlingOförmånlig när en
kännetecknarvaduppfattningutifrån allmän personer somom somen
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tillhör etnisk stället förviss i granska individen utifrånatten grupp
hans eller hennes förutsättningar.egna

Enligt den gällande lagen föreligger etnisk diskriminering endast om
den etniska faktorn varit avgörande för arbetsgivarens beslut. Om en
arbetsgivare enbart anställer vita det betydamän att svartsynes en
kvinna, blivit diskriminerad både grund kön ochpå etnisk till-som av
hörighet kan använda lagen. etniska faktorn därförinte sig Den bör iav
fortsättningen till fråninte, skillnad vad gäller behöva densom varanu,

förutsättningaravgörande faktorn. Om övriga likartad situation ochen-
förmånlig behandling förmindre handen skall det räckaär atten -

skillnad ifråga etnisk tillhörighet flera faktorer för dis-är attom en av
krimineringsförbudet skall gälla.

fråga här vad förklaring från arbetsgivarenEn särskild i månär en
skall godtas innebär arbetsgivaren inte insett eller bort inseatt attsom

fråga tillhörighet. frågandet finns skillnad i etnisk Den utgörom enen
förklaring tillde omständigheter kan ingå i arbetsgivares sittsom enav

enskil-handlande och får med utgångspunkt i situationen i detavgöras
da fallet. arbetsgivare vid anställning har förbigått den bästeOm en
meriterade sökanden och anställt meriterad börsämreen person en ar-

allmänhet kunna undgå skadeståndsskyldighet förbetsgivare i inte att
diskriminering, han eller hon saknade insikt den bleväven om om som

etnisk fall den förbi-förbigången hade tillhörighet. därI etten annan
gångne hade svenskt och Sveriget.ex. ett namn var uppvuxen men
hade hudfärg kan bristande insikten bero på det inte gåttatt attsvart

tillhörighet ansökningshandlingama.utläsa någon skillnad i etnisk av
hon ocharbetsgivare kan styrka han eller varken insett inteEn attsom

fall kun-skillnaden etnisk tillhörighet, bör i sådantheller bort inse i ett
relcryteringsförfarandet har tillundgå skadeståndsskyldighet gåttomna

invändningsfritt i övrigt.på sätt ärett som
förbigåtts till skillnad från den fick anställningendenOm somsom -. anställningsintervju föreligger två möjligheter.inte deltagit i någon-

godtagbar förklaring till skillnadenOm arbetsgivaren inte kan någonge
diskriminering föreligga arbetsgivareni behandling, bör ävenanses om

tillhörighet. hållainte insett skillnaden i etnisk Genom anställnings-att
med förbigåtts hade arbetsgivaren fåttintervju också den insiktsom

skillnaden etnisk tillhörighet. det å andra sidan finns god-i Omom en
tagbar förklaring till den förbigångna deltagit anställningsin-inte iatt

föreligger dislqiminering. Ytterligare kantervjun ingen situationer tän-
kas där bristande insikt skillnader etnisk tillhörighet kan medföraiom

diskriminering inte skall ha får överlämnas tillDetägtatt anses rum.
rättstillämpningen bedöma dessa. Sammanfattningsvis fårnärmareatt

arbetsgivarensbetydelsen bristande insikt skillnad tillhö-i etniskav om
righet bedömas utifrån omständigheterna enskilt fall. fåri varje Frågan
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till sinövrigt arbetsgivarenförklaringar iVilkaljusetbedömas i gerav
till,börhur prövningenliksomBevisfrågor, närmarebehandling.

avsnitt 7.1.3.ytterligare ibehandlas
självfalletsyfte omfattasdiskriminerandehandlande hardenAtt ett

dess-avsiktlig bördiskrimineringendiskrimineringsförbudet. Att ärav
kränkningallvaret ibedömningenvidfå betydelsekunnautom enav

tillemellertid inte,medförförsvårande. Detdenmedföraoch att anses
indirektlagengällandeenligt dengällervadskillnad från attnusom

direkt.den blirkaraktär såförändrardiskriminering att
deteftersomingetinnebärordningen mot-skisserade nyttDen nu
såvitttill följd EG-rättenSverige rörgäller iredanvad avsomsvarar

sak-nationalitet. Detgrunddiskriminering påochEU-medborgare av
reglering-föreslagnalåta deninteanledningredan attangetts,nas, som

arbetssökandeoch alladiskrimineringsgrunderalla etniskaomfattaen
nationalitet.och arbetstagare, oavsett

direkt diskrimineringförbudfrånUndantag7.1.1. 7.1 motett

Allmänt

förbudetfrånundantagförUtgångspunkten måste utrymmetattvara
endastdessutomUndantag kanlitet. tadiskrimineringdirekt ärmot

Enligttillhörighet.etniskamissgynnadesdenfallsikte på rör egensom
likabehand-fråntill undantagmöjlighetenförutsätterEG-domstolen

detta.bestämmelseruttryckligai principEG-rättenlingsprincipen i om
restriktivt. Närtolkasskall de ändåbestämmelserfinns sådanaMen en

diskrimine-frånför undantagdet finnspåstårarbetsgivare utrymmeatt
högt.ställasbeviskravenmåstering

visstdetfinnsnuvarande lagen ut-till den ettförarbetenaEnligt
innehållerdiskrimineringsförbudet. Lagtextenfrånför undantagrymme

propositio-behandlas iställetdetta. Ibestämmelseremellertid inga om
vil-undantagsfall95f. tänkbara93f.,61f.,55ff,1993/94:10l s.s.nen

otillbörlighetsrekvisitdetförinombedömasbörka somnärmast ramen
exempel:följandebl.a.och §§. Härnuvarande 8 9 nämnsställs iupp
landsmäntrosfränder ochföreträdeinvandrarorganisationer egnager
utseende-skolor,konfessionellavidlärarbefattningarvid anställning,

enskildaVidaremodeller.ochskådespelare attförkrav personersanges
där arbetsmo-trosskäl,arbetsuppgifterutföra vissaobenägenhet att av

för-frånhindra arbetsgivarenbörmotiverade, inte attsakligtärmenten
hindraromständigheterandramånden attanställning. Ividbigå dem
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uppfylla anställning börarbetssökande kan åligganden ingår isom en
heller förhindrad förbigå dem. exempelarbetsgivaren inte Somattvara

fotarbetssökande samarbeta på jämställdärmän attovanaanges som
avvikande kommunikationsmönstermed kvinnor, har ettpersoner som

hierarkiskt ochoch med värderingsmönster ärett som merpersoner
auktoritärt majoritetens.än

flera de berörda situationernaframhålls vidare det iDet ytterstatt av
förutsättningar för anställninghandlar sakliga änsnarare enenom

fall flytande.förbud och i många Viöverträdelse gränsen ärattettav
fallen sig sakli-uppfattningen det de angivnadelar i närmast röratt om

fallabör fallför anställning. i inteförutsättningar Det vart ansesenga
arbetssö-kräva allaförbud direkt diskrimineringunder attett mot av

ingår iberedda utföra alla de arbetsmomentkande de är attatt som en
brott huvudregeln alladåanställning. sig inteDet attrör ett motom

gång kan sådan situationskall behandlas lika. Någonarbetssökande en
indirekt diskri-bedöma för förbudetstället inomi motatt ramenvara

jfrminering, avsnitt 7.1.1.8.
sammanfattningsvis litet.börför undantagUtrymmet vara

diskrimineringsförbud, därföreslagna utformningenMed den ettav
överträdelse skallfördiskriminerande syfte inte skall krävas attett en

motsvarande jäm-på idäremot anledningföreligga, saknas sättatt, som
för behandlingen harundantag inteställdhetslagen, föreskriva att sam-

blirtillhörighet. fråganmissgynnades etnisk Denband med den när-
arbetsgiva-skallbehandla vid den prövning görasattmast som av om

arbetssökande eller arbetstagareförklaringarhar godtagbara när enren
det finnsoförmånligt behandlad ochhan eller hon blivithar visat att en

lyckas härmedtillhörighet. arbetsgivarenfråga etnisk Omskillnad i om
heller ak-och det då intehelt enkelt diskrimineringföreligger ingen är

undantag.tuellt tala någotatt om

särskiltför ideellt eller intresseUndantag annat

möjligtdirekt diskriminering börfrån förbudetUndantag närmot vara
Välja särskild sökande,berättigatdet föreligger intresse attett av en

Också propositionen tillföreträde ivissa utsattaattt.ex. grupper.ge
förbjudet företrädedet inte börden gällande lagen attatt vara geanges

frånAvsikten hindra arbetsgivareintevissa är att attutsatta grupper.
sociala och ideellatill väsentliga samhälleliga, intressenhänsynta som

arbetstillfällen föroch främjandejämställdhet mellan kvinnor män, av
reglerTillämpningfunktionshindrade, rikets säkerhet om om-m.m. av

hör också hit.placering och återanställning
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undantagssitua-bedömning tänkbaradeldennaVi igör samma av
frånför undantagVilketi propositionen.gjortstioner ettutrymmesom

framgå direktfinns bör dockdiskrimineringförbud direktmot avsom
for-kunnajämställdhetslagen,efter förebild i 16 §bör,lagtexten. Det

berättigadmöjligt behandlingenundantagmuleras äräratt avomsom
uppenbarligeneller särskilt intressesådant ideellttillhänsyn ett som

arbetslivet.etnisk jämlikhet iförbör vika intressetinte av

särbehandlingför s.k. positivUndantag

könsdis-förbudetundantag frånmedgerJämställdhetslagen även mot
främja jam-strävandenled iåtgärderkriminering för attutgörsom

dentillarbetslivet. propositionenoch i Ikvinnorställdhet mellan män
och iarbetslivet mellan kvinnorjämställdhet i mänförsta lagen ar-om

frågan prop.departementschefen följande ianfördebetslivet
ff.:1978/79:l75 82s.

diskrimineringsförbudetsfrånfinns detUppenbarligen syn-
åtgärdersådana ositivainvändanågotpunkt inte motatt som

för-förbättrajämställ het ochfrämjaägnadeallmänt är attmer
ochbåde kvinnorbereda arbeteför män,utsättningarna att

förmånmedföra någonkan påståsåt ärder intedvs. gärnasom
sådanasyftar här påkönet.för det Jagförstegeller nagot ena

den haråhar lämnatkommitténärder näråt exemsom
arbetsgivaretill lerandlat förslagbe sitt öretom sre

enk-f hörldhet s.1 4 Hitförverka jämstäallmänt t.ex.att
undvi-tekniska hjälpmedel, sååtgärder frågalare i att manom

arbetsinnehåll ochför vidgalyft, insatserpåker krav atttunga uppdelningen påsyfte brytaarbetsför elning iändra att upp-
pla-respektivekvinnortypiskt fullgörs män,gifter avsom nu

påsystematiska kravundvikaförneringssamtal, åtgärder att
övertid m.m.

anslu-sammanhangtidigareförklarat iSom jag ettnärmare
jäm-uppfattningprincipiellakommitténsmig till attter en

utformninsjälv, sigböretslag inte iställd engenomvare
innehå lertill den del densförbu ellerdiskriminerin etav

skyl-innebärajämställdheten,andeaktivt ämjregler enavom
såeftersätta intressetarbetsgivarefördiglhet ett gottatt aven

arbetssökandeoch denmöjligtarbeteeffektivt attsom avoc
förförutsättninde bästa sakligahareller arbetstagare arnasom

129.jfr betänkandetfå utföra detskallarbete ocksåett s
ecielenbartifrågabör kommafrån detAvsteg synsättet s aav
speci-betänkandet 98hänseende frskäl i begränsatett s. oc

för helalaglinje iföljande.detalmotiveringen i motsatt enn
fördomarbefästaägnadarbetsmarknaden skulle att omvara

ocharbetslivetoch imellan kvinnor utsättaskillnader män
med miss-för risken bli bemöttajämställdhetssträvandena att

uttryckamed andralinje skulle,sådan sättEn attmotsatttro.
härskandeflestamed den hos deförenasvåraresaken, attvara

diskrimineringsförbudetsvad böruppfattningen varasomom
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arbetssökandefunktion och vad rättvist enskilda ochär ar-som
betstagare emellan.

innehålla regler skyldighetalltså inte någrabörLa omen
den härositiv särbehandlin iåtgärdervi örta utatt se-som

ehöver emel-långtg meningen.avsed Däravnast ea mer en
för sådana åt-också börlertid följa lageninte vägenstängaatt

stånd och får motive-kan komma tillgääder, de ändånär anses
ra e.

fall aktivtåtgärder för i visstförutsättningUnder att att ett
avpassadeoch rimligtväl genomtänktastödja det könet ärena

deförankrats väl i opinionen inomframför allt, de haroch, att
lagstiftarensdet frånberörs, kan inte attsesomgrupper
under dessabörningar. Tvärtombör några invänsida göras

bli värde,det slaget kunnaomständigheter gärder stortavav
område där deutvecklingen på detva åbåde attgenom

fördelar-förebi d för andra. jagoch såsom Härvidtas ser en av
börlagen enligt min meningden fria ställningmed gesomna

jämställdhetsarbete inomarbetsmarknadspartemas eget ramen
föreslås fålagenden konstruktionträffade avtal. Medför som

vilka åtgärder, ifråganunkt blir nämligendennapå somom
och lämpli-betraktas riktigaenskil fallen kommerde att soma

förhand-för deförsta hand frågafår vidtas, ioch därför ena
dock erinrasböravtalsslutande Härande och attarterna. om
regleras lag.nyanställningar istatliga områdetpå bl.a. et

behandlade frågan måstehärbedömer denNär manman
områden,det här gäller beröråtgärderbeakta deockså att som

intempolitik,personalpolitik ocharbetsorganisation,t.ex. som
arinflytandeföremål för arbetstaflesta arbetsgivarehos de är jämställdñetenmellansynpunkter demfrån andra rörän som

betyda det imeninenligt minoch Det börkvinnor attmän.
fac liga organisatio-arbetsgivare ochsak förpraktiken blir en

på områ-skall tillämpasvilka riktlinjerbestämmaatt somner
jämställdhetsavtal.föreskrivs idetta intedet, ettäven om

diskrimi-frånvillarbetsgivareEn göra avstegsom------ -- inskrivetlagenande iunder åberoneringsförbudet ett un-av
beredd visasärbehand ing måsteför positivdantag attattvara

främjaägnadberättigadhan vidtar,ärd,den åt attär somsom
blir normalt, sigdettaldheten. Bästajämstä sättet göraatt vare

reglerhänvisa tilljämställdhetsavtal eller inte,det finns attett
arbets ivarenssamråd medfastställts iharriktlinjeroch som
skalldiskrimineringsförbudet sinfackliga Ommotparter. a av-

däremot rim-grundläggande eln, kanverkan densedda resom
diskriminerandeoch sigenstaka igodtasligen inte öratt en

positiva jäm-kan in iåtgärd, inte mönsterett avassassom
särbe-positivsåsom tillåtenförsvarasställdhetssträvanden,

handling.
ansluter ag miredovisatag harden bakgrundMot somförsllagnu

skaldiskrimineringsförbutill kommitténsalltså etatt
för positivundantagsregel lämnasärskild utrymmegenom en

undantagsregelelns karaktärföljersärbehandling. Det avav re
skadestånds-beroende dettillämpningsområde bdessatt av

omfatt-innebörd ochdiskrimineringsförbudetssanktionerade
fårundantagsregeln intesakensligger ining. Det natur att----- uttryckligadel detfrån varjestöd föråberopas avsteg avsom
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tillreglerna lika lön kvinnorsförbudet,diskriminerin ex. om
arbete.för värdigtoch män

påminner positivåtgärdertillåtligheten sär-Frågan omsomavom
EG-domstolen iförhandsavgörandebehandlats ibehandling har ett av

likabe-direktivetArtikel 2.1 iI-305l.Kalanke-målet Rec. 1995 om
dis-förekomma helstfår någondet intehandling föreskriver att som

indirekt. artikel 2.4direkt eller Igrund kön, sigpåkriminering vareav
möjligheterfrämjar likahindrar åtgärderdirektivet inteatt somanges

befintligagäller avlägsnasynnerhet detför kvinnor och i när attmän,
de områdenmöjligheter påpåverkar kvinnorsojämlikheter, somsom

däriblandtill anställning,dvs. tillgångdirektivet,artikel ii 1.1nämns
och arbetsvillkor.yrkesutbildningbefordran,

fannsdetnationell regleringfannsdelstaten närI Bremen somen
kvinnligaoch olika könmed lika meriterbefordrankandidater till gav

under-där kvinnorde områdenföreträde inomautomatiskt ärsökande
lagenansågs enligtför kvinnorUnderrepresentationrepresenterade.

anställda olikahälften deminstintedå kvinnornaföreligga utgör avav
verksamhet och det-personalkategorien inomberördadeni enrang
organisationsplanen.itjänstenivåerför degällde som angavssamma

frånundantagartikelfast 2.4till börjanDomstolen slog ettatt somen
restriktivt jfrtolkasenskilda skallrättighet förfastställddirektivetien

härefter natio-uttaladeDomstolen1651.1986Johnston, attRec. ens.
gällde i Bremenunder de förutsättningarnell reglering un-somsom

vid till-kvinnorföreträde förovillkorligtochdantagslöst ettgaranterar
undan-föroch överskriderlängrebefordran gåreller gränsensättning

eftersom denordningsådanDomstolen tilladeartikel 2.4.i atttaget en -
samtligaoch inomandel kvinnorlikasyfte uppnå mäntillhar att en

möjlighe-likadet främjandetjänstenivåerlöneskalor och ersätter av-
uppnåskanresultat endastmed detartikel 2.4föreskrivs iter, somsom

förverkligas.jämlikhetsådanattgenom en
LandMarschall409/95,målet H.avgjorda C-det nyligenI

rättsfallssamlingeniintedom 1997-11-11,WestfalenNordrhein- ännu
bestäm-ställning till tolkningenEG-domstolenhade att ta av samma

nationella lag-densituationlikabehandlingsdirektivet imelser i nären
vid tillsättningföreträdeskallkvinnorföreskriverstiftningen att avges

jämnråderdär det inteoffentlig verksamhetbefattningar ivissa en
förutsättningar,under vissauttryckligen,könsfördelning ut-germen

medsökandemanligförmån förregeln tillundantag frånför enrymme
avgörandeförslag tillkom sittGeneraladvokaten imed lika meriter.

likabehandlingsdirekti-striderordningsådanfram till också motatt en
hinder igemenskapsrätten läggerGeneraladvokaten ansåg vä-attvet.

endast likaochifråga resultat intelikhetåstadkommaför att omgen
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möjligheter resultatet. menade dock heller bestäm-nå Han inteatt att
Kalanke-fallet ovillkorlig. Generaladvokaten hänvisademelsen i var

lagstiftarenvidare till det ankommer på och inte på Domstolen attatt se
konstaterade bl.a. regeringskonfe-den skrivna ochEG-rättenöver att

diskuterat ändringar EG-fördraget, avsåg möjlig-hade i attsomrensen
former aktiva åtgärder. Förslaget tillanvändning vissa avgö-göra av av

Amsterdamfördraget färdigt.randet innanavgavs var
blev emellertid den innebärdomstolen DomenUtgången i motsatta.

lagstiftning, kvinnor företräde vid be-nationell garanteraratt somen
har lik-offentlig förvaltning kvinna ochfordran inom manom en en

förenlig medförutsättningarvärdiga under vissameriter, är gemen-
frånskiljer den aktuella bestämmelsenEnligt domstolen sigskapsrätten

den absolut och ovill-Kalanke-målet bl.a. därigenom inteden i äratt
till-företräde för kvinnor skallbestämmelsekorlig. För att varaomen

kandidaterenskilt fall tillförsäkrar manligaden varjelåten krävs iatt
till objektiv be-kvinnliga medsökandemed lika meriter rätten ensom

utmärker de sökande,till alla de kriterier,dömning där hänsyn tas som
eller flera krite-för kvinnor,och företrädesrätten närövertar en avsom

fördel. dock,manliga sökandens Förutsättningentalar till denrierna är
kvinnli-innebär diskrimineringdomstolen, lcriteriema intetillade att av

sökande.ga
domstolen bl.a. det verkarför avgörandeSom skäl sitt att somangav

tenderarhar likvärdiga meriter,då sökandenaarbetsgivare, attävenatt
sökande, grund olikaframför kvinnliga påbefordra manliga sökande av

kvinnors roll ochföreställningarfördomar ochseglivade stereotypa om
omständigheteninnebär enbart denarbetslivet.förmåga i Detta attatt
medför dekön har likvärdiga meriter intesökande olikatvå ävenattav

Nordr-bestämmelse den i delstatenmöjligheter.har lika En som
förkriteriumlagstiftning kan, ytterligarehein-Westfalens att ettgenom

kvinna,nämligen egenskapenuppställs,befordran därigenom att vara
och den förenligfaktiska ojämlikheter,därför bidra till minska äratt

ovill-innehåller automatiskt ocheftersom den intemed direktivet, ett
förföreträde till nackdelkorligt män.

undantag från likabehandlingsprincipenmellan vilkaSkiljelinjen
Marschall-eller tycks eftertillåtna inteenligt direktivet ävenärsom

frågaåtgärder syftar till jämställdhet imellandomen formellt gå som
of och sådana ocksåmöjligheter equality opportunitieslika somom

equality Resul-ifråga resultat substantivesyftar till jämställdhet om
lika möjlighet därtill.får uppnås åtgärderbaratatet som gergenom

iMarschall-tyckas hårfin.Skillnaden mellan dessa kan dock Det som
frånåtgärd lika möjligheter, kan andrafallet kan ut som en som gerse

innebära åtgärd jämställdhet iutgångspunkter tyckas justen som ger
fråga avgörande betydelse dock alla händelserresultat. helt iAv ärom



Överväganden förslagoch 1811997:174SOU

nack-tillföreträdeovillkorligtochautomatisktmedföråtgärden inteatt
del för män.

innebäraochkvinnor mänfrågaförefaller iAmsterdamfördraget om
jämställdhet imedförocksååtgärdervidtamöjligheterökade att som

styckefjärdeharEG-fördraget nyttartikel 119 i ettresultat. Ifråga om
lyder:införts som

jämställdhet ifullpraktikensäkerställasyfte iI ar-att
likabehand-får principenochmellan kvinnor mänbetslivet om
beslutabehalla ellerfrånmedlemsstathindra attling inte omen förlättaredetförförmånersärskilda göraattåtgärder rörsom yrkesverksamhetbedrivakönetunderrepresenterade attdet en
yrkeskarri-nackdelar ieller kompenseraförebyggaföreller att

aren.

finnstillhörighetetniskfrågabestämmelse imotsvarandeNågon om
bindandeomedelbartinteÄven iMarschall-målet ärdomeninte. om

EG-konstaterasdetkannationalitet, attgrundpådiskrimineringvid av
iåtgärdersådanahindergenerelltnågot motinnebär sominterätten

särbehandling.positivbetecknaskanSverige närmast som
tillåts inteDiscrimination Actoch SexActRelationsbrittiska RaceI
med posi-tillåtetdäremotanställning. Detvid ärsärbehandlingpositiv

etniskvissgällerdetsärbehandling gruppattnärtiv enpersoner urge
skall kunnadeförutbildningkönstillhörighet att t.ex.med visseller

befordran. Denellerarbetevisstvillkorlikapå ettkonkurrera enom
denstöd ihaskulledet intemedförklaratshar attgjortsåtskillnad som
frånlagardessasigEmellertid skiljergå längre.opinionenallmänna att

diskrimine-förbjuderDiscrimination Act,Disabilitybrittiskaden som
funk-inte ärgäller intefunktionshindrade. Denring sompersonerav

be-förmånlighindrarden lagenivarför ingettionshindrade, meren
funktionshindrade.handling av

detNederländernasärbehandling itillåten även an-är omPositiv
ojämlikheterexisterande närmotverkandeunderlättaförvänds att av

minoriteter,kulturellaochetniskagällerdet
tillåterrasdislqimineringskonventionFN:stilläggaskanSlutligen att

konventionsstatema, närArtikel 2.2 attsärbehandling.positiv anger
konkretaochsärskildavidtaskalldärtill,föranlederomständigheterna

åstadkommaförområdenekonomiska attochsocialabl.a.pååtgärder
därtillochskydd för vissatillutvecklingtillfredsställande rasgrupper

likabe-ochfulltdemtillförsäkrasyfte utienskilda atthörande personer
friheter.grundläggandeochrättighetermänskligaåtnjutanderättigat av

skildaellerolikvärdiga rät-tillfall ledaintetfår i attåtgärdernaDessa
åtgärdernamedsyftetsedanolikaupprätthålls förtigheter rasgrupper

uppnåtts".
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Åtgärder syftei främja samhällets etniska och kulturella mång-att
fald särskilt stödja viss etniskatt det kan in-trots attgenom en grupp,
nebära i andra etniska i motsvarandeatt mån be-personer grupper
handlas mindre förmånligt och alltså diskrimineras, föreslås därför bli
tillåtna enligt lag etnisk diskriminering.även det skallMenmoten ny
däremot aldrig någon skyldighet för arbetsgivaren använda så-attvara
dana åtgärder.

Eftersom lagens diskrimineringsförbud föreslås utformat på ett an-
enligt jämställdhetslagen och omfattasätt än situationernat även som

inte täcks jämställdhetslagens diskrimineringsförbud, det viktigtärav
framhålla hellerinte undantagen för positiv särbehandlingatt att avser

helt identiska situationer dei båda lagarna. När arbetsgivare ien sam-
band med anställning, befordran eller uttagning till utbildning för be-
fordran företräde bland likvärdiga arbetssökande eller arbetstagareger

det könet strider det enligt huvudregeln i jämställdhetslagen inteena
reglerna dislcrimineringsförbudet och undantagsregeln behövermot om

inte åberopas. kanDet visserligen ifrågasättas jämställdhetslagensom
diskrimineringsförbud tillräckligt långtgående förär stämma över-att

med EG-rätten. arbetsgivareNär i motsvarande situationens en ger
företräde etnisk kanåt viss det emellertid strida diskrimi-moten grupp
neringsförbudet i den utformning utredningen föreslår. Undantags-som
regeln kan då behöva åberopas. skallDet då emellertid, precis som en-
ligt jämställdhetslagen, sig planmässigt främjande etniskröra ettom av
mångfald.

Enstaka diskriminerande elleråtgärder förfaranden kan, fram-som
hålls förarbetenai jämställdhetslagen, försvarasi inte under hänvisning
till undantaget för särbehandling.positiv förtjänarDet attupprepas
bästa för arbetsgivare i diskrimineringstvist detvisasättet att atten en
verkligen sig positiv särbehandling lagensi mening hänvi-rör är attom

till regler och riktlinjer har fastställts i samråd med arbetsgiva-sa som
fackliga motparter.rens

7.1.1.8 Förbud indirekt diskrimineringmot

framgåttSom avsnittet diskrimineringsbegreppet behöver dis-av om
kriminering inte uttryck för fördomar demhos har makt attvara som
fatta besluten. Ofta själva det sammanhållande kittet i vårtutgörs sam-
hälle vad i det för begreppet indirekt diskriminering helt avgö-av som
rande amerikanska rättsfallet Griggs Dukes Power Company beteck-v.

inbyggd motvind för den tillhörinte dennats som en som grupp som
traditionellt har förväntats delta samhällsaktivitet.i viss Exempelvisen

skolor och offentliga byggnader allmänheti länge alls utfonna-intevar
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igenombarabehov för Attfunktionshindrades ögonen.medde passera
ritade bygg-hade deSamtidigtprestation.dörr kan stor somenvaraen

funktionshindrade. Defördomarnågranödvändigtvis motnaderna inte
ellersituationfunktionshindradesbeaktaenkeltheltmisslyckades att

Fortfarande insesför sådanahadeplanerderaseffekten personer.som
hemmafunktionshindrade ärmångatill stannaranledningenföga attatt

tanke påplaneratsplatsertillbege sig utanproblemetenkladet att som
deras behov.

vissochtill för kvinnor et-detliggerPå sätt personer av ensamma
har inteförhållandenminoriteter. Derasandratillhörighet ellernisk

kon-delägekommit i närdehar sämresåoch på ettbeaktats sättalltid
möjlig-ekonomiskasociala ellerkulturella,eftertraktadekurrerar om

yrkeskunskappåoch kravutbildningskravifinnsDetheter. mönster
för förstaoförmånligasärskiltvilkaför arbeten,yrkeserfarenhet äreller

kritisktgranskatssamtidigt inteharKraveninvandrare.generationens
utfört.bli braskallarbeteförnödvändigade ettattför äravgöraatt om
socialtvisstuppförande iÄven lämpligtpå ettförväntningarsubtila

utanförstående ieller sämrenykomlingar ettförsättakansammanhang
läge.

diskrimi-indirektförbudomfattaskalllag motföreslårVi att en ny
EG-hämtas ibörförbud börsådantför hur utFörebildennering. ett se

direktivförslagEG:suttryck itillkommitdensådanpraxisdomstolens
tidiga-Somkön.ifrågadiskrimineringindirektochbevisbördan omom

könsdiskrimineringnärindirektartikel 2enligtföreliggerredovisatsre
kriteriumneutraltskenbartellerbestämmelseneutral ettskenbarten

andelväsentligt störremissgynnarförfaringssätt personer aveller en
förfaringssättetellerkriterietbestämmelsen,såvida intekönet,det ena

fakto-objektivamedkan motiverasochnödvändigtochlämpligttär
fråndå utgåttharVikön.medsambandharinte personernassomrer

COM96340.direktivförslagettillgängligautredningenfördet senast
indirekt dis-innebärdeförtillåtasbörinte attförfarandenDe som

olikatillhörinnebärsådanaalltså attkriminering somär personersom
Missgynnandelika.behandlasdeföretniska missgynnas attgrupper

bestämmel-tillämpararbetsgivareuppstårlikabehandling närvid enen
neutraltframstårförfaringssätt,ellerkriterium menett somett somse,

väsentligtmissgynnarpraktikenigranskningvid ennärmareensom
Missgynnandettillhörighet.etnisk tarvissandelstörre av enpersoner

andramedjämförthar svårare attdeuttryck i upp-sig att personerna
medförförfaringssättetellerbestämmelseneller attkriteriet enfylla

medjämförttillhör vissför demeffektnegativ annanengruppensom
ellerkriterietbestämmelsen,Omdiskriminering.indirektmedföroch
intede ändåneutralt fårframstårfall intevisstförfarandet i ett somens
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tillämpas tillämpningen skulle innebära mindre förmånlig behand-om
ling och istället medföra direkt diskriminering.

det föreliggerFör en väsentligt andel böravgöra störreatt om en
bedömning både hur den relativa andelen demgöras stor ärav av som
kan uppfylla kravet och den relativa andelen dem inte kanav som upp-
fylla kravet. Avgörande för bedömningen väsentligt störreav om en

föreliggerandel hur den kan uppfylla kravet. Detär stor ärgrupp som
faktiskaden situationen skall bedömas och inte vadär som som vore

teoretiskt möjligt uppfylla, skall bedömas. Viss ledning kanatt som
hämtas rättsfall brittiski praxis Seymour-Smith Perez, därur en av
domarna de lägre utveckladei instansema sin påmening sättetten av

överfört svenska förhållanden följandepå medgersom resonemang.
Om 98 etniska svenskar kan uppfylla kravet medan bara 2procent av

dem det och deninte 96 etniska minoritetengörprocent procentav av
uppfyller kravet medan det,4 minoritetsgruppen inte görprocent av
föreligger någon väsentligt andel. däremot barainte Om 4större pro-

de etniska svenskarna och bara den etniska mino-2cent procentav av
uppfyllariteten kunde kravet slutsats riktig. Påmotsatt motsva-vore

rande bör bedömningen ske frågan gäller förfaringssättsätt när ettom
medför effekt. nämnda rättsfallet frågannegativ Det avsågen om en
arbetsgivares krav på två års anställningstid för arbetstagareatt en

innefattadeskulle undgå uppsägning indirekt diskriminering kvin-av
rättsfallet besvarade Court of Appeal frågan med med hänsynInor.

till sannolikheten för kvinnor under sexårsperiod skulle ha tvåatt att en
anställningstid jämfört medårs 88.4 90,5 Dettamän procent.var an--

såg of Appeal utgjorde väsentligt lägre andel kvinnorna.Court att en av
några exakta tal för den eller andra slutsatsen skallAtt när enaange

dras låter sig inte göra.
fråga hur den skall med vilken jämfö-En är avgränsasannan grupp

för fastställa väsentligtrelsen bör det skallgöras störreatt att om en
föreliggerandel eller inte. princip bör omständigheterna så lik-I vara

artade möjligt för de jämförs. anställningsfallI ettgrupper somsom
jämförelsendär krav på svenskt medborgarskap ställts bör t.ex.upp

kunna med vilka andra skulle kvalificerade söka dengöras attsom vara
aktuella anställningen. Avgränsningen kan bero vilken jämförelse

relevant statistisk exakthet behöver emellertidNågonär göra.attsom
fråga bör det riktigtinte uppnås. arbetstagare många gångerI om vara

jämföra med arbetstagare andra hos arbetsgivaren.i Denatt grupper
jämförelsegruppen medavgränsningen måstenärmare avgöras ut-av

gångspunkt omständigheterna enskilt fall.i i varje
Också vid indirekt diskriminering bör det räcka finnsdetatt en

skillnad fråga etnisk tillhörighet, för diskrimineringsförbudeti attom
skall gälla förutsättningar uppfyllda. faktornövriga etniskaDenärom
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behandling. Detför arbetsgivarensavgörandealltså intebehöver vara
på enkravetförfördelad visasigdenankomma påfår att attsom anser

Även del kanförslaget i dennauppfyllt.andelväsentligt ärstörre om
arbets-betungande förmycketoch blirkonsekvenserfåförefalla stora
sig in-denövervärderas. Detbetydelsen intebör ärgivaren ansersom

bestämmelser ellerkriterier,skall bevisadiskrimineraddirekt attsom
från denandelväsentligtförfaranden missgynnar större personeren

medförenattillhör. kommerhon Dethan elleretniska att varagrupp
framgång detta. Bevisfrågor be-med görabetydande svårigheter att

avsnitt 7.1.3.handlas inärmare
Även oavsiktlig. Attavsiktlig ellerdiskriminering kanindirekt vara

vidheller krävasdiskriminerande syfte bör intehandlande harden ett
betydel-fåfall kunnasådantbör idiskrimineringindirekt även ettmen
denmedföraochkränkningallvaret i attvid bedömningen an-enavse

finnasdet kunnamotsvarande börförsvårande. På ett utrymmesättses
diskrimineringindirektvid ärskadeståndför jämkning oav-somenav

emellertid inte,medför detavsnitt 7.1.1.6iredansiktlig. Som angetts
jfr avsnittgällande lagendengäller enligtvadskillnad fråntill nusom

blirdenkaraktär såförändrardiskrimineringindirekt att7.1.1.4 att
direkt.

skis-dendiskrimineringindirektgällerOckså det motsvararnär nu
följd EG-rättentillgäller Sverigeredan ivadordningenserade avsom

nationalitet.grundpåvid diskrimineringEU-medborgaresåvitt rör av
regleringenden föreslagnalåtaintehär anledningsaknasDet attäven

ocharbetssökandealladiskrimineringsgrunder ochetniskaomfatta alla
nationalitet.arbetstagare, oavsett

intresseavvägningen7.1.1.8.1 Närmare om

visstfinnasbör detenligt EG-rättengäller ettmed vadenlighetI som
förfarandeellerkriteriumtillämpafåarbetsgivareför ettattutrymme
föreffektnegativhartillämpningenbestämmelse,eller atttrots perso-

in-sker vidhäravBedömningenetnisktillhöriga viss engrupp.enner
Bilka-fallet vilkenEG-domstolenanvisartresseavvägning. Här genom

tillämpninghandlar detväsentligtalltskall Iavvägning göras. omsom
proportionalitetsprincipen.den s.k.av

främstförst ochbörskall tillåtendiskrimineringindirektFör att vara
förfarings-ellerbestämmelsekriterium,syftet med ettkrävas ettatt en

tillförhållandebedömas iskallgodtagbart. Dettaobjektivtärsätt sett
ibedömningenverksamhetsbehov. Om attutarbetsgivarens mynnar

be-genuintförfaringssättetellerbestämmelsen ettkriteriet, motsvarar
förlämpligaocksåfråga dessablir ärhos arbetsgivarenhov nästa om
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denå syftet. tillåtna måste emellertid nödvän-För ävenattatt vara vara
diga för syftet. innebär det skall finnas några hand-nå Det inteatt att
lingsalternativ för arbetsgivaren nå syftet.att

fall indirekt diskriminering kan inte direkt tala i vadI man omav
för undantag från diskrimineringsförbudet.mån det bör finnas utrymme

Bedömningen framför allt på det föreliggergår avgöraut att enom ne-
effekt för därefter söka icke-diskriminerande förklaring.gativ att en

kan åtgärder strävandenVid intresseavvägningen även attsom avser
bedömas efter defrämja etnisk mångfald i arbetslivet komma att om

verksamhetsbehov, lämpligaobjektivt godtagbartettmotsvarar anses
Även samhälleliga,hänsyn till andra väsentliga soci-och nödvändiga.

främjande arbetstillfällen för funk-såsomala och ideella intressen, av
tänkas komma ifråga. Tillämp-tionshindrade, rikets säkerhet kanm.m.

också hit.omplacering och återanställning hörreglerning omav

träffas diskrimineringsförbudörfaranden bör7.1.1.9 F avsom

anställningsförfarandeunderBehandlingen7.1.1.9. I ett

Direkt diskriminering

skallutformas arbetsgivare inteDiskrimineringsförbudet bör så att en
samband medarbetssökande orsak har någotfå diskriminera somaven

skydd lagens diskriminerings-företnisk tillhörighet. Kravet att mot
denanställningsförfarande bör alltsåförbud under attett som an-vara

enligtarbetssökande. hellerIntediskrimineradsig är att somanseser
arbeteförfrågan ledigtendastförslag skall denvårt gör etten omsom
sådantDiskriminerande förfaranden iskyddet.kunna omfattas ettav

för arbetsgivarensstället angripa inomsammanhang bör i ramenman
arbetssökandeMed arbetsgivare ochför etnisk mångfald.aktiva arbete

gällande lagen.enligt dendetsammavi som nuavser
diskrimineringsförbud undervilkenenklaste situationen iDen ettett
gällande givetvisanställningsförfarande bör kunna göras är att en ar-

medanställningsbeslut förbigår sökandebetsgivare sitt enengenom
etniskframför medtillhörighet någonviss etnisk annanannan person

lagen blir det naturligtenligt den gällandetillhörighet. Precis attsom
den förbigångna och denförutsättningarna hosjämföra de sakliga per-

fick anställningen.son som
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sökandeinnebär skyldighet bland likvärdigaFörbudet inte atten
fall kantillhör minoritet. lika meriteralltid välja den I ett avsom en

avgörande för fallheller meritvärderingenknappast ettvara ensam om
riktasskall föreligga. Om ingen kritik kandiskriminering motansesav

och hur dessa tillämpats i detarbetsgivares anställningsrutiner en-en
emellertid denfallet, föreligger ingen diskriminering. Omskilda som

från den anställdes, intetill skillnadförbigåtts vid tillsättningen, som
vilkenanställningsintervju, föreligger situation ikallats tillheller en

förmånligt behandladmindreförbigångna skulle kunnaden änanses
arbetsgivarenbör då ankomma påfick anställningen. Detden attsom

därvid lämnar någonhandlande. Om arbetsgivaren inteförklara sitt
behandling-tillräckligt väl kan förklaraeller integodtagbar förklaring

föreligga.diskrimineringbör otillåten ansesen,
bättre eller överlägs-vid anställningen hadeden förbigåttsOm som

detta räcka förfick anställningen börjämfört med denmeriter somna
förklaring till valmed godtagbar sittkommaarbetsgivaren måsteatt en

sigsidan krävas denbör å andra intearbetstagare. Det att ansersomav
eller lika meriterskall styrka bättreanställningförbigången vid ensen

finnsdär detrekryterat situationhar iden arbetsgivaren ensom som
styrka arbetsgivareneller kandiskriminerandeflera rentav attmoment

förslag tilljfr generaladvokatensdiskriminerande syftehafthar ett av-
Draehmpaehl-fallet, punkt 33.görande i

med jämställd-gällande lagen,Enligt den överensstämmersom
och medfullbordad först idiskrimineringenhetslagen denna del,i attär

Jämställdhetskommittén hadeanställningsbeslut.fattatarbetsgivaren ett
fullbordad redanskullediskrimineringenför del föreslagitsin att anses

eller hennessökande på grund hansavvisadearbetsgivarennär aven
lagstiftarenordning valdestillkön. Bakgrunden attatt var,annanen

syfte hos arbets-diskriminerandebevisamöjligheternaansåg att ett en
försvinnandekön såanställt någongivare inte motsatt varavenssom

sak-förslagframkomlig I vårterbjöd någonförslaget intesmå väg.att
be-betydelse fördiskriminerande syftedock arbetsgivarens om ennar

förelågtidigarediskriminerande. skälDehandling skall attsomanses
Härtillföreligger längre.anställningsbeslut fattats inteutgå från att ett

gäl-flera avseenden redantill vad ibehovet hänsynkommer ärsomav
enligtlande EG-rätten.rätt

det förgäller i dag viTill skillnad från den vad attatt ar-ansersom
arbetsgi-förbudsregel bör krävasträffas intebetsgivaren skall attav en

Diskriminerandejfr Dekker-fallet.anställt någon m0-varen annan
anställningsförfarande bör alltså kunna angripas,under ävenment ett

arbets-stånd. Ocksåanställningsbeslut kommer tillinget en ensamom
diskrimi-anställning, bör kunna åberopafår söktsökande, inte ensom

neringsförbudet.
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arbetssökande och förklarar detarbetsgivare avvisarOm attenen
sökandens etniska till-beror arbetsgivarenpå attatt anser personer av

för arbete det fråga dethörighet lämpliga detinte ärärär mersom om,
följdavvisad diskriminerad tillnaturligt den blir sigän att avsom anser

Bevisproblemen och vilka krav skall ställaetniska tillhörighet.sin man
diskrimineringsförbud olika situationer innebär här svårig-ipå lagens
de skall inte överdrivas.heter men

följd för skall kunna konstateralogiskinte någonDet attär att man
etnisk tillhörig-har samband medorsakhar missgynnatsnågon av som
tillhörighet be-etniskpeka påhet, kan attatt en person av annanman

hän-dock ofta fordras kanpraktiken torde dethandlats bättre. I att man
sakemellertidjämföra med. Dettatillvisa röräratt en somen person

bedömningen.den juridiskaoch intebevisningen rent
utgångspunkten fortfarande i princip böraVisserligen torde attvara

fritt bedöma det iarbetsgivaretillkommerdet rättsligt ettattsett omen
hararbetskraft. arbetsgivareöverhuvud skall anställas Omlägegivet en

arbetsgivaren påarbete eller det kan visasledigt attannonserat ut ett
för arbete bör emel-rekryteringsförfarandeinlett ettsätt ettannat man

den kommerarbetsgivare avvisavidare tillåtalertid inte attutan somen
längre finns någottill det inteunder hänvisningoch söker arbete attett

arbetskraft.behov av
böranställningsförfarandeunderExempel på situationer ett som

kallasarbetssökande intediskrimineringsförbudomfattas är att enav
relcryteringsförfa-skedebort någoteller gallras itill intervju annat av

situ-med andra ordmöjlighet börFörlustenrandet. avgöra om enav en
påståendetill grund förför kunna läggaskvalificeradation ettär attnog

förfördeladeroll den intespelar då ingendiskriminering. Det attom
diskrimine-hade sketttillsättningenfått anställningenskulle ha utanom

inte hablivit kränkt redanarbetssökande har dåring. En attgenom
endastsak denanställning.till Enfått chansen är att somannanen

lidit skada ikan harekryteringsförfarande inteuteslutits ett ansesur
fått den ledigaskulle haden sökandeutsträckning somsomsamma
sistnämnda fallskett diskriminering. Itillsättningenplatsen utanom

förfördelade intestyrka denarbetsgivarenför övrigtåligger det att att
förekommit någondet intelediga platsen,skulle ha fått den även om

anställningsintervjuer börfrågadiskriminering. I ävent.ex. en per-om
sökta befattningenför denhar tillräckliga meriter men somson som

åberopaanställningsintervju kunnakomma tillfått möjlighetinte att
kallatsliknande situationdiskrimineringstörbudet andra ipersonerom

sökande meddetDraehmpaehl-fallet, punkterna 30-36. Finnsjfr en
kallatssökande ändå intemedsökande och denmångabättre meriter än

för-för arbetsgivaresvårarelär det typiskttill intervju attsett envara
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tillräckliga meriterhaftendastförbehandlingenklara än somen person
kallats.och inte

fast denslådet viktigtmeritvärderingsfrågordet gäller attär attNär
grundläggandeharmeriter,åberopar vissaochsöker arbeteett ensom

examina,utländskasina meriter,självskyldighet göra t.ex.att
tillhörighet.etniskgällerDettaför arbetsgivaren.förståeliga oavsett
ställs pånormaltfrån de kravalltså inteskiljer sigSituationen ensom

detframsjälvutländsk utbildningarbetssökande med tasvensk atten
skallarbetsgivarenförkrävsekvivalering,s.k.underlag, attt.ex. som
rele-den utbildningarbetssökande har ärdenbedömakunna somom

arbetssökandedet denåliggerarbete. På attför visst sättvant ett samma
förbehövsunderlagfår detarbetsgivaren attförsjälv sörja att som

utländskade övrigasökta arbetetför detbedöma värdetkunna me-av
gjortarbetssökandearbetssökanden åberopar. Barariter somensom

habehandlad, kanförmånligtmindreändå blirochkan krävasvad som
bedömerintearbetsgivarendiskrimineringpåståendeförfog ett omom

rättvist.meritema
särskildaellers.k. headhuntersanlitararbetsgivarefalldeI re-en
införarbetsfönnedlingentillvänder sigkryteringsföretag eller re-en

bort påarbetssökande väljsinträffatänkasdet ocksåkankrytering, att
förfarandenOckså sådanadirekt diskriminering.innebärsättett som

alltsåbörarbetsgivarendiskrimineringsförbudet ochomfattasbör av
får detSedanarbetssökande.tillförhållandeansvarig ikunna göras en

ochavtalspartvända till sinsigi sinarbetsgivarenankomma på att tur
ocksåordning innebärsådanEnkräva ersättning. attregressvis ar-en

diskrimineringsförbudetkringgåkan t.ex.inte attbetsgivare genom
därvidochrekryteringrekiyteringsfinna skötauppdra åt att geenen

tillhörighet.etniskarbetssökande visssålla bortdirektiv att av en
behandlingförmånligför mindreArbetsgivarens av en ar-ansvar

etniskmed vissarbetssökandebortsållningbetsförmedlare, t.ex. enav
falleller iarbetsgivarenförutsätta varttillhörighet, bör uppmuntratatt
detavviker från hurförfarandet i övrigt intebehandlingen,tillkänt om

diskri-olagaläggas brottetTill detta börtill vid rekrytering. attbör gå
med-och headhunters,arbetsförrnedlareomfattatordeminering som

etnisk tillhörighet.grundarbetssökande påbortsållarvetet av
frånarbetssökandetrakasserieretniskaandraRasistiska och mot ar-

diskrimineringsförbud.omfattasocksåtänkssidabetsgivarens ettav
7.1.2.särskilt i avsnittbehandlasFrågan

överträderjämställdhetslagen inteenligtgällermed vadlikhetI som
handlande rik-diskrimineringsförbudetarbetsgivare ett somgenomen

alltså inte någonallmänhet.arbetssökande Deti överträ-ärsig mottar
platsannonsenbart idiskrimineringförbudetdelse att t.ex.mot enav

välkomna medtillhörighetetnisksökande vissbara ärförklara att enav

7 17-1523
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ansökan. Att sådan kan strida arbetsgivarens skyldighe-moten annons
bedriva aktiva jämställdhetsarbete berörs i avsnitt 7.1.4.5.ter att ett En

sådan åtgärd kan också läggas till grund för bedömningen av om ar-
betsgivarens handlande varit diskriminerande i något hänseende iannat

rekryteringsärende.ett
arbetssökandeOm påtalat arbetsgivaren gjort sig skyldig tillatten

etnisk diskriminering på grund behandling under något skedeav en av
rekryteringsförfarandet före anställningsbeslut, vilket kan läggas till

förgrund påstående etnisk diskriminering, han eller honett t.ex. attom
inte kallats till ochintervju, arbetsgivaren därefter anställer anmälaren,
utesluter det förinte diskriminering vid uttagningen till intervju.ansvar
En sak det förhållandet förfördeladeden därefter fåttär att attannan
anställningen kan beaktas vid skadeståndsbedömningen.

arbetsgivare under rekryteringsförfarandetEn har väljaattsom
mellan arbetssökande olika etnisk tillhörighet blir till följd förbu-av av
det etnisk diskriminering i praktiken skyldig låta sökandenasmot att
individuella förutsättningar för arbetet avgörande. Varken jämförtvara
med gällandeden lagen eller jämställdhetslagen medför förslagvårtnu
i princip någon skillnad. Eftersom vårt förslag innebär inte baraatt ett
anställningsbeslut kommer kunna ocksåangripas olika åtgärderatt utan
under själva rekryteringsförfarandet, urvalet till anställningsinter-t.ex.
vju, kommer arbetsgivarens anställningsrutiner dock fokus.i Detmer
innebär inte det därför skulle nödvändigt införaatt attvara mer gene-
rella föreskrifter för hur anställningsförfarande skall till. kanManett
dessutom flesta fall från arbetsgivarei de utgå utformat sina anställ-att

så anställningsbeslut skall kunna fattas med ledningningsrutiner att av
kvalifikationerde sakliga de sökande har. kan ändå finnasDetsom an-

ledning utveckla kraven på arbetsgivaren dessa hänseendeni någotatt
och därvid det med ledning vad i jämställdhetslagensgöra sägsav som

1978/79:förarbeten på denna punkt prop. 5lff..175 s.
rekryteringsförfarandets fårUnder olika led arbetsgivaren tillämpa

förde och rutiner urval brukar tillämpas vid anställningnormer som av
arbetstagare, sig de har stöd i författning eller kollektivavtalettvare en
eller det enbart sig eller fårpraxis. Normema rutinerna dockrör om

sig själva direkt eller indirekt diskriminerande.inte i Det ligger ivara
sakens anställningsrutinema måste objektiva i denattnatur vara me-

förklarliga och huvudsakningen de sig i rationella föratt ter utom-en
Godtycke och subjektivastående. värderingar finns det inte utrymme

Ävenför. sådana subjektiva värderingar inte har medgöra sö-attom
kandenas etniska tillhörighet, följer deras karaktär sub-attav av vara

irrationellajektiva och arbetsgivare kan få svårt visa iatt att rät-en en
de har fått blitegång avgörande.att
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efter myck-myndighetellerföretagAntag stortatt ett annonseraren
sökandeantalocharbetstagare,100arbetskraft, stortatt ettsäg avet

förutsättningarlikvärdigamedoch itillhörighetetniskolika stort sett
bara behö-vilketförarbetesigkananmäler sig. Det rörat.ex. manom

grundläggande kompetens.slageller någotskolutbildning annat avver
utbildningför den ytterligarestårarbetsgivarenförutsättsDet att som

arbetsgivarenliknande. Omelleraspirantutbildning antarbehövs en-
den endamåstemajoritetsbefolkningen,tillhörsökandebart som

anställavillskäl intenågotarbetsgivarenslutsatsenrimliga att avvara
kvalificeradeför sigi ochDeetniska minoriteter.tillhörpersoner som

kan-diskrimineradesigskäl attgoda trotsharsökandena att mananse
bliskullesökande barabland deurvalkorrekt ettviddetske ettattvet

elleranställningsintervjutillskulle bliantal demmindre uttagnasomav
anställning.förantagna

med diskrimine-syftetdock intetillgodoserUppenbarligen man
falli dearbetsgivarenpåkravställerringsförbudet inte strängamanom

sådanaanställningsrutiner intehans är attinvänderarbetsgivarendär att
synnerhetiansökningar,alla närgranskningde medger närmare aven

kanverkanfå någondiskrimineringsförbudetSkallmånga.de manär
kvalifi-tillarbetsgivare sämrefrånförklaring attgodtainte enensom
anställ-tillkalladblivittillhörighet haretniskvisscerad enperson av

kvalificeradbättreframföranställts,medocheller tillningsintervju en
haft tidhararbetsgivaren intetillhörighet,etnisksökande attannanav

synnerhet kanallkvalifikationer. Isökandenaseller prövaattresurser
arbetsgivarentillligger sådessutomdet attdetinte an-göra omman

svenskar do-ellersvenskaretniskaenbart attellerställer enbart nästan
arbetsplatsen.påminerar

kan visaverkligenarbetsgivare,rimligtdetDäremot attär somen
etniskolikamedarbetstagarefördelninggodtagbarfinnsdetatt aven

eller denarbetedeninomellerarbetsplatsentillhörighet på typ av
aktivtarbetsgivarenellersigdet attarbetstagare rör ver-omsomgrupp

be-skall kunnaverksamhetsområde,sittmångfald inometniskförkar
arbetskraft. så-Enanställningurval ochförenklarehålla systemett av

för-skyldighetfullgöra sinkunna attdetbör påarbetsgivaredan sättet
honhan ellerlyckats visaarbetssökandehandlande, attklara sitt enom

likartad situa-ibehandladförmånligtmindre änblivit personen annan
Även dock kravenfall börsådanttillhörighet. ietnisk etttion annanav

räckerdetblir förOsäkerheten attställas högt.förklaringen stor,på om
anställer barakonsekventeller hon intehanvisararbetsgivaren attt.ex.

till-det allmäntbörKravetetnisk settattarbetstagare varagrupp.enur
antingen såverksamhet,arbetsgivarensmångfald ifull etnisklämpas

därtillhörighetetniskolikaarbetstagaremellanfördelningenatt av
bevisligenarbeteolikagodtagbar i attetc.verkligen typerär manav



Överväganden192 och förslag SOU 1997:174

efter nå dit eller efter påsträvar motverka diskrimine-att att sättannat
ring. Vad kan godtagbar fördelning behandlasutgöra iävensom en

i avsnitt 7.1.4.5.närmare

Indirekt diskriminering

Förbudet indirekt diskriminering under anställningsförfarandemot ett
föreslås situationer beskrivits avseende direktavse samma som nyss
diskriminering.

Exempel på kriterier eller bestämmelser skulle kunnasom ge upp-
hov till indirekt diskriminering i anställningsförfarande krav påett är
svenskt medborgarskap eller krav på viss minimilängd, liksom krav på
svenska modersmål och krav på viss utbildning skallattsom vara ge-
nomgången i Sverige. börDet samtidigt understrykas det tillåtetäratt

ställa språkkrav, däribland kunskaper svenska.i Nivån på kravenatt
kan dock variera beroende på det arbete skall utföras. Kravetsom
måste alltså relationi till de krav arbetsuppgifterna ställer. Medansättas

fördet vissa arbete inte kan tillåtet krävatyper attav vara ens gymna-
siekunskaper i svenska, torde det tillåtet för läraruppgiftervissaattvara
kräva arbetssökande har svenska modersmål för kommaatt attsom
ifråga för arbetet.

Innehållet elleri användningen olika anställningstest el-typerav av
ler andra urvalskriterier i rekryteringsförfarandet får inte utforma-vara
de så de medför indirekt diskriminering. När det gäller meritvärde-att
ringsfrågor det särskilt osakliga bedömningar utländsk yrkeserfa-är av
renhet eller utländska examina, kan tänkas medföra negativa ef-som
fekter för tillhöriga etniska minoriteter. Det sig då emel-rörpersoner
lertid vanligtvis direkt diskriminering.om

Tidigare har framhållits arbetsgivaren bör förhindradinteatt attvara
förbigå enskilda obenägna utföra vissa arbetsupp-är attpersoner, som
gifter trosskäl, arbetsmomenten sakligt motiverade.när Detärav
handlar då sakliga förutsättningar för anställningytterst om en snara-

överträdelse förbud. Någon gång kanän situationettre en av en av
detta slag bedöma inom för förbudet indirekt dis-att motvara ramen
kriminering. får då vidDet intresseavvägningen förfarings-avgöras om

inte skall tillåtet.sättet anses
kravOm på svenskt medborgarskap inte alls relevant förär en an-

ställning och anställningsförfarandet avbryts bör otillåten indirekt dis-
kriminering ändå kunna föreligga, särskilt fall,i det kannärettanses
visas kravet har ställts i syfte gallra bort utländska medbor-att attupp
gare.
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fråga direkt diskrimi-tidigare ivadenlighet medI angetts omsom
diskrimineringsförbudetarbetsgivareöverträder intenering genomen

allmänhet. allt-arbetssökande i Detriktarhandlande sig ärmotett som
enbartdiskriminering iförbudetöverträdelsenågonså inte attmotav

vilketför arbete, in-kvalifikationskravställa ärplatsannons ettuppen
arbetsgiva-kan stridasådandiskriminerande. Attdirekt motannonsen

jämställdhetsarbete berörs iaktivabedrivaskyldigheter ettatt av-rens
indirekt dis-fall påståddockså iåtgärd kansådan7.1.4.5. Ensnitt av

be-till grund förarbetssökande läggasindividuellkriminering mot en
diskriminerande ihandlande varitarbetsgivarensdömningen av om

rekryteringen.underhänseendenågot annat

anställningsförhållandebeståendeBehandlingen7.1.1.9.2 i ett

diskrimineringDirekt

anställningsförhål-beståendeietnisk diskrimineringFörbudet ettmot
anställnings-situationer:gällande lagenomfattar enligt denlande trenu

frågaarbetsledningsbeslut och ilön,inklusivearbetsvillkor,andraoch
arbetstagaren.vidtararbetsgivarenåtgärderingripande motsomom
väsentligt kanalltsituationer. Igälla iföreslåslagenDen sammanya

1993/932101propositionenanförs itill vaddärför här hänvisas s.som
faktiskahänför tillsigfrågor inteff. prövningen rentFör58 somav

betänkandet.anförts ivad tidigaregällaskall dockförhållanden som
skall Inteinteotillbörlighetsprövning göras.någoninnebär bl.a.Det att

arbets-viddiskrimineringolägenhet förpåtagligheller krävs någon att
sidan, enlighetandra ikrävs åföreligga. Detskallledningsbeslut anses

bagatellartade hän-det sigdag,gäller i änmed vad röratt om mersom
med enstakakan räckaunderlåtelser. Detellerförfarandendelser, en

Ständigtarbetstagare.följ der förkonkretaden fåtthändelse upp-enom
kanförfarandenhändelser ellerbagatellartade sammantagnarepade

diskriminering.otillåteninnebära
arbetstagareomplaceringunderstrykas ut-börDet att somenaven

undvikaförarbetskamrater,rasistiska trakasserierför attsatts upp-av
diskrimineringsförbu-underbör fallaocksåtrakasserierna,repning av

förbud förgoda.avsikter Ettarbetsgivarensdet, äräven personerom
arbetsplatsen börpåsvenska tala dettamodersmålmed än attannat

mind-exempel pådiskrimineringsförbudet. Ettomfattasockså annatav
itillåtsarbetstagare intekanförmånlig behandling taatt pausenvarare
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arbetet för förrätta bön i enlighet med sin religion, andra arbets-att när
tillåts rökpaus.tagare ta

Indirekt diskriminering

förbud indirekt diskriminering träffar bl.a. institutionell ellerEtt mot
diskriminering, dvs. socialtinbyggd accepterade förfaranden be-som

ambitioner och strävanden hos tillhör etniska mi-gränsar personer som
exempel kan företagsnoriteter. Ett normala semesterperio-att ettvara

der möjliggör för med trosbekännelseviss intepersoner en men en an-
för kunna fira religiösa högtider.attatt ta semesternan

löneavdrag för lunch för anställda religiösa skälAtt göra som av
lunch personalmatsalen dagtid grund fastaninte i på under Ra-äter av

madan bör också kunna indirekt diskriminering.utgöra

Trakasserierl

Etniska trakasserier och trakasserier på grund anmälan etniskomav
förbjuds.diskriminering

arbetsgivare får kännedom arbetstagare sigEn attsom om en anser
för etniska åläggs frågan före-ha trakasserier utreda och iutsatts att -

kommande fall vidta skäliga åtgärder för trakasserierna skallatt upp--
höra.

bryter förbuden eller åliggande kanarbetsgivare sittDen motsom
skadestånd till denbli skyldig betalaatt utsatte.

Inledning7.1.2.1

för trakasserier har samband vederbörandesmedDen utsättssom som
tillhörighet har dag liten möjlighet föra arbetsgi-etniska i talanatt mot

med stöd lagen etnisk diskriminering. tidigareSom vimotvaren av
anfört kan endast trakasserier uttryck åtgärder fonnsig i itarsom av
handling eller underlåtenhet hänför sig till arbetsgivarens arbets-som
ledning grund för talan skadestånd.utgöra en om

de anmälningar kom till från den juli tillAv 66 in DO 1 1994som
den december 1996 rörde 24 ärenden enbart påstådda trakasserier,31

grund etnisk tillhörighet, varvid lagen bedömdes till-på inteav vara
lämplig. fråga allt från tillmälenDet djävla neger,var om som

kaffir"djävla svartskalle eller till inför den och andraatt utsatte ar-
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till"svartskallar" bara kommer Sverigebetskamrater tala högt attom
få bidrag.ochför samlaatt pengar

andra anmälningarframfördes i fleratrakasserierUppgifter ävenom
lagen.förhållanden omfattades Detrördedock i huvudsak avsomsom

lagenhade varit fleraanmälningarnahållas för vissttorde kunna att om
etniskatillhörighet, dvs.grund etnisktrakasserier påomfattatäven av

trakasserier.
formendast trakasserier ivi inteetniska trakasserierMed avavser

ellergrund denanspelning påtillmälen mednedsättande utsattesav
hartrakasseriertillhörighetetniskanågon ävenutan annansomannans

tillhö-drabbades etniskauttryck densådanasiggrund atttarmen som
grund itrakasserier har sininnebärrighet berörs. Detta t.ex.att som

lagentrakasserierblir sådanamotsättningarpersonliga attavsersom
skall haanvänds. Trakasseriematillmälenrasistiskaförbjuda om

tillhörighet.med etnisksamband
för etniska trakasserierarbetstagarefall arbetsgivarendeI utsätter en

förbu-omfattas agerandetingripande åtgärdbetraktaär att avsomsom
diskriminering.det mot

Även för efterarbetstagare kanrepressalier anmä-de utsättas enen
behandlas i avsnittet.diskrimineringetnisklan om

Gällande7.1.2.2 rätt

trakasserar nå-kan denför avsnitt 3.4redogjort itidigareviSom som
förbeteende dömashänsynslösthandgripligen eller annatgenomgon

respektive kap. 3 §5enligt kap. 7 §förolämpning 4ofredande eller
brottsbalken.

ibrottsbalken§kan kap. 10avseenden 17 övergreppvissaI om
medförekommertrakasserierskyddinnebärarättssak, motett an-som

vietnisk diskriminering. Somanmälangjortledning någonatt omenav
anmälan till DO,den gjortomfattar skyddettidigare påpekat som en
fackliga organisa-tillanmälan sinstället riktat siniinte den sommen

nämli-åberopasskall kunnalagrummetför ärförutsättningtion. En att
för-eller myndighet. Lagrummettill domstolhar skettanmälanattgen

föranmälan ellergjortvåld denhotbjuder våld eller attmot somom
Maximistraffet årsanmälan.sådan ärhindra någon göraatt sexen

fängelse.
skadestånd brottrnålspro-och få ipolisanmälanFörutom göraatt en

ska-talanordning,civilrättsligmöjlighet ifinns att omgenom encess
skillna-tillskadestånd. Med hänsynerhållagrund brott,pådestånd av

generellttvistemål torde det,brottmål ochmellanbeviskrav sett,den i
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lättare få framgång med tvistemålstalan brottmålsta-att änvara en en
lan.

7.1 .2.2. 1 Lagen etnisk diskrimineringmot

etnisk diskrimineringLagen innehåller förbud etniska trakasse-mot mot
såtillvidarier åtgärder i form handling eller underlåtenhetatt av som

hänför tillsig arbetsgivarens arbetsledning" kan omfattas det sker påom
etnisk grund. Andra former nedsättande eller otrevlig behandlingav av
arbetstagare får behandlas arbetsmiljöfråga påsnarast sättsom en samma

mobbning på etnisk grund. EDU-betänkandet sid 172.änsom annan

Jämställdhetslagen1.2.2. 2

Jämställdhetslagen skiljer mellan sexuella trakasserier och trakasserier
repressaliekaraktär. ålägger arbetsgivaren6 § motverka och före-attav

bygga arbetstagare för sexuella trakasserier eller för trakasse-utsättsatt
rier på grund anmälan könsdislcriminering. Sexuella trakasse-av en om
rier kan allt från ofredande sexuellt slag straffbelagt iärvara av som
brottsbalken till ovälkomna handlingarinsinuanta och omdömen av

Ävensexuell innebörd. formbeteenden i ovälkomna sexuellaav an-
spelningar och liknande viss eller förvissautsättersom en personer
obehag omfattas begreppet.av

tidigare redovisats,Som avsnitt 3.3, innehåller lagen förbud motse
trakasserier följdtill arbetstagaren har avvisat arbetsgivarensattav
sexuella närmanden eller anmält arbetsgivaren för könsdiskriminering

Även22 den arbetsgivarens§ l st. i ställe har beslutarätt attsom om
arbetsförhållanden omfattasarbetstagares förbudet 22 § 2 st.en av

förbudFörbudet inte könsdiskriminering trakas-är ett mot utan ett rent
seriförbud.

Trakasserier repressaliekaraktär omfattas således förbudetav ren av
under förutsättning dessa har grundsin i anmälan könsdis-att en om
kriminering eller avvisadei sexuella närmanden. åsyftade trakasse-De
rierna kan beståantingen i handlande skada eller vållaett attsom avser
obehag såsom utlovad förmån uteblir eller arbetstagare drabbasatt att

Ävenförsämrade arbetsförhållanden eller arbetsvillkor. handlandeav
innebär arbetstagaren för prestationskrav inteutsättsatt ärsom som

rimliga eller endast erhåller arbetsuppgifter mycket okvalifice-ärsom
rade förhållandei till hennes eller yrkeserfarenhethans och utbildning

Ävenkan trakasserier. oberättigat dåliga vitsord ägnadeutgöra ärsom
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utveckling, utbildning, be-möjligheter tillpåverka arbetstagarensatt
omfattas.anställningfordran eller till annan

miljön ochpåverkar den psykosociala inteendastTrakasserier som
omfattaslöften förmånerrepressalier ellerförenade med hotär omom
påverkarde konkretjämställdhetslagen så länge inteförbudet iinte av

arbetsgivarenfalleller Ienskilda kvinnanden annat ansvararmannen.
arbetsmiljölagen.enligt

kansker mellan arbetskamratertrakasseriernafall därI de ar-en
bli förpliktadarbetsmiljölagen,enligtförutombetsgivare, ävenansvar

för jämställdhet 6 §.åtgärderreglerna aktivaenligtatt omagera
repressaliekaraktär före-trakasseriervidbeviskravetSåvitt avavser

den sig277SOU 1990:41förarbetenaslogs i tra-att som anseroms.
gällandesannolikhet kantillräcklig gradmedkasserad göra att tra-av

arbetsgivarenbevisbördan övergå påskallförekommit,kasserier som
kommen-Uttalandetfråga trakasserier.varitdet intehar visaatt att om

enligtvarför det, Lau-lagstiftningsarbetet,fortsattaterades inte i det
full bevisningtorde fordrasJämställdhetslagen, 205rén/Lavén, Nya s.
riktighetendet gäller visatrakasseradsigden när att avsom anserav

uppgifter.åberopade
ellerarbetsgivarenför trakasserierarbetstagareDen utsatts avsom

för den kränkningtill ersättningdenna harställföreträdare för rätten
inneburit.trakasserierna

försexuella trakasserierbestämmelser ärJämställdhetslagens om
ochSexuella trakasserierför I Rapportennärvarande föremål översyn.

97/3077/JÄM förutvidgatföreslåsarbetsgivarens ett ansvaransvar
definition på sexuellasexuella trakasserier. Envad gällerarbetsgivaren

föreslås.trakasserier
sexuelluppträdandeomfatta ovälkommetbaraföreslås inteDessa av

påverkargrundat på könuppträdandeäven annatnatur utan ar-som
skrämmande,arbetsplatsen och skaparpåbetstagares integritet som en

skulle detta in-Enligt förslagetarbetsmiljö.förnedrandefientlig eller
uppträdande.icke-verbalt Ettverbalt ellerfysiskt,kludera ovälkommet
trakasserar insågtrakasserande denförfarande skall somomanses som

oönskat.handlandet Denbeteendet ellerborde haeller insett att var
trakasserar.för denuppfattningdock klargöra sindrabbade måste som

kännedomfårskall arbetsgivareförslagetEnligt att enomsomen
eller trakasserier påsexuella trakasserierförkan haarbetstagare utsatts

åtgärdernödvändigavidtakönsdiskrimineringanmälangrund omav en
dessaFullgör arbetsgivaren intetrakasserier.förhindra fortsattaför att

skadestånd till denbetalaenligt förslagetskall denneskyldigheter
arbetstagaren.drabbade

omfattas skyddet.föreslåsarbetssökande,inteArbetstagare, avmen
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Arbetsgivarens plikt vidta nödvändiga åtgärder för förhindraatt att
fortsatta trakasserier skadeståndssanktionerat förslaget.enligt Denär
föreslagna skadeståndsskyldigheten omfattar sexuellainte trakasserier

arbetsgivaren själv.av
för närvarande föremål för bearbetningRapporten i regerings-är

kansliet.

överväganden1.2.3

Sexuella trakasserier och arbetsgivarens föl-I rapporten ansvar anges
jande sexuella trakasserier 36.s.om

Sexuella trakasserier kan i olika avseenden påverka ar-
betstagares anställning, utvecklingsmöjligheter och säker-
het i arbetet. Trakasserier skapar stressig och spänd si-en

arbetsförmågatuation och den drabbades sjunker. Den
kan så illa vid sig det leder till psykiskaär utsatt atttasom
fysiskbesvär eller sjukdom. Arbetsmiljön, både för den

för sexuella trakasserier och för arbetskamra-utsättssom
blir dålig. Människor arbetstillfredsställelsenstörs,ter,

minskar och produktiviteten och verksamheten på arbets-
platsen påverkas negativt.

påståenden har aktualitet såvitt etniska trakasseri-Dessa även avser
er.

finns olika förklaringar till varför trakasserarDet en person en an-
Förklaringama kan härröra från individen själv, från den gruppnan.

eller härröra från den gällande uppfattningen" iindividen tillhör sam-
hället. Trakasserier emellertid maktmissbruk från förövarensutgör ett

densida. Verkan trakasserierna kränks. dennaMotär att utsatteav
bakgrund trakasserierna fråga jämlikhet. Trakas-måste ses som en om

handlar människors lika värde; deras och villkor iserier rätt sam-om
diskriminering föreslås utformathället. Som vårt förbud direktmot om-

fattar det trakasserier arbetsgivaren dessa har samband med et-av om
tillhörighet. också naturligt etniska trakasseriernisk Det är att se som

Enligt det ändå angelägetetnisk diskriminering. vår mening iär att
slå fast trakasserier har samband medsjälva lagen uttryckligen att som

etnisk tillhörighet inte kan accepteras.
det ofta arbetskamraterEmellertid trakasserar. Rapportenär som

fortsätter:
förekommer den blir för åter-Det att utsattperson som

kommande trakasserande handlingar sig i ställetsäger upp
för med trakasserierna. fall får trakas-itu I vissa denatt ta
serade någon hjälp lösa problemet, detinte att trots att
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åtgärder trakasserier-Alltför ofta vidtas ingapåtalats. mot
bifallhänt arbetsgivaren med facketshar ocksåDet attna.

trakasserad. haromplacerat den blivit Denhar som som
ställts tillhar inte svars.trakasserat

Även ärendena hos anmälningargenomgången DO visar att omav
Åtgärderresultat. borde hamedför någottrakasserier ofta inte som
underlåts, eller vidtagesundvika fortsatta trakasseriervidtagits för att

vederbörandes arbetstagarorganisationkontaktatefter det DOförst att
bifall,med facketsfall har arbetsgivaren,vissaeller arbetsgivare. I om-

utförtden trakasserier-trakasseradden blivitplacerat utan att somsom
tillha ställts svars.na synes

för arbets-åläggsinnebörd arbetsgivareregelEn att ansvar enenav
det åvilarinnebär markeringtrakasseriertagares som ar-av ansvaren

första trakasseraranfört det i hand denbetsgivaren. Som vi är somovan
informeratdå denför handlingar,bär sina utsatteansvaret mensom

del gå över påkantrakasseriernaarbetsgivaren ansvaret ar-avom
betsgivaren.

pedagogisk effektmedföraskulle vidare kunnaLagregeln genomen
föreskrifter.Arbetsskyddsstyrelsensunderstryka allvaret iatt

har mycketför etniska trakasserierdagarbetstagare iEn utsättssom
förlust trakasseri-för den ekonomiskafåmöjligheter ersättningsmå att

kostnader för sjuk-utebliven lön ellertill formupphov ikan averna ge
Även för kränkningtill ersättningmöjlighetenvård och liknande. är

sexuellt trakasse-kvinnor blivitutgått tillde fall ersättningliten. I som
bestämmelserna ioch med stödefter uppsägningrade detta sketthar av

sexuellaföreslås frågaianställningsskydd. Precislagen omsomom
anmälanpåintebör arbetsgivaretrakasserier et-en omsom ageraren

uttalasskadestånd. Ikunna åläggasniska trakasserier rapportenutgeatt
arbetskam-trakasserasdenrimligtdet inte kan attatt av ensomanses

åtgärd dettavidta någonarbetsgivarekan förmå sinoch inte motattrat
förfå gottgörelseför kunnaanställningsinskall tvingas attsäga enupp

detgällande dåförhållanden sigkränkning. Sammasådan gör avser
tillhörighet.den etniska Detsamband medhartrakasserier utsattessom
trakasserier ochförmöjlighet för deninförasbör därför utsattssomen

förutsättning förfå skadestånd. Entill arbetsgivarenanmält detta att
eller inteförhållit sig passivdock arbetsgivarenskadestånd ageratär att

trakasserier-med tillräcklig styrkasnabbt ellermed tillräckligt trots att
fortsatt.na
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rakasserier omfattas7.1.2.3. T bör lagen.som av

Etniska trakasserier

olika slag etniska trakasserier bör omfattasDe lagen delsärav som av
trakasserier från arbetsgivare, dels trakasserier från arbetstagare. Dess-

kommer arbetsgivare enligt vårt förslag, i de aktiva åtgär-utom att,en
der åläggas arbeta förebyggande för motverka etniska trakasseri-att att

frånEtniska trakasserier arbetsgivare kaner. som anses som
ingripande åtgärd" betraktas emellertid sådan etnisk diskrimine-som

träffas diskrimineringsförbuden.ring som av
skall fråga handlingar skadar eller vållar obehag.Det vara somom

omfatta fysiskt,Etniska trakasserier kan verbalt eller icke-verbalt upp-
trädande uppträdande. kan allt från fysiskt hotDetäven annatmen vara
eller överfall till tillmälen anspelar denpå etnicitet. Detutsattessom

förekomstkan handla eller spridning rasistiska bilder ochtexter,om av
inklusive klotter. frågamärken, kan helt enkelt frysaDet att utvara om

etniska orsaker. kan stötande kom-Det sigäven röraen person av om
klädsel bärs religiösa skäl, eller förolämpande be-mentarer om som av

teenden eller skämt eller rasistiska öknamn. avgörandeDet ärgester, att
agerandet har samband med den etniska tillhörighet. alltidAttutsattes

de arbetsuppgifterna kan såledestilldela etnis-sämsta utgöraen person
tilldelas arbetsuppgifterna orsakka trakasserier om personen av som

har samband med dennes etnicitet. sådant förfarande arbetsgiva-Ett av
därvid samtidigt brott förbudet direktnännastutgör ett mot motren

diskriminering.
Utgångspunkten det oönskade handlingar eller beteendenär äratt

omfattasskall lagen. den trakasserade vilkaDet är avgörsom av som
eller beteendehandlingar vilket ovälkomna och således be-är attsom
trakasserier.trakta som

fall kan omständigheterna emellertid sådana detvissaI att utanvara
från den drabbades sida måste ha för vidta-åtgärder stått klart den som

handling denna oönskad och därmedgit trakasserande. Omatten var
den sig skyldig till de ovälkomna handlingarna ellerinser medgörsom
normal omdömesförmåga borde ha beteendet önskatinsett inte är äratt
förfarandet etniska trakasserier.att anse som

Även till oskyldiga yttranden kan därför trakasserierutgörasynes
den drabbade gjort klart han eller hon uppfattar yttrandetattom som

kränkande. Tillmälen sådana de faller förolämp-inte underär attsom
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den det riktartrakasserieretniskadärförkanning att omanse somvara
ärende hosovälkommet. Föragerandettill klart ettsig är att tagör att

för matthandla-kalla iranierupprepade gångerexempel:DO Att ensom
såledeskränkandetillmälet uppfattasklart ärdenne gjortnär att somre

trakasserande.etnisktatt anse som
denharmlös kan,framstårisolerad närhandlingEn uppre-somsom

trakasserande.bliövergå tillsåledes attpas,
ofredande ellermedjämställabeteendenHandlingar eller är attsom
trakasserier såetniskabrottsbalkenenligtförolämpning är att anse som

tillhörighet. Attetniskamed densambandnågotlänge de har utsattes
svartskalle torde iellerhudfárg negermedkalla svartpersonen

förhållanden.etniskaallmänhet utgöra
motsättningarpersonligatill trakasseriernagrundenfall där ärdeI
trakasseriernaetniskabetecknaändåtrakasseriernakan att omsomvara

motsättningarpersonligagrunduttryck. på använ-etniska Attsigtar av
betraktasåledesarbetskamrattillmälennedsättande är attda mot en
etniskaarbetskamratensanspelar pådessaetniska trakasserier omsom

tillhörighet.
särdragnegativageneraliserandetillskrivsetniskaVissa grupper

vissaförtypiskauppfattas attsomliga t.ex.grupperna,somavsom
betecknaobegävade.eller allmänt Attsnålastjäl,folkgrupper är en ar-

dettainnehavareetnisk tillhörighet sär-sådanbetskamrat med avsom
medellerinsågförövarentrakasserierkandrag att omsomansevara

önskat.detta inteborde ha insettomdömesförmåganormal att var

etnisk diskriminering.anmälanpå grundRepressalier omav

till arbetsgi-diskrimineringetniskanmälangjortEn omperson som en
brot-skydd, eftersomdagsaknar ifackliga organisationeller sinvaren

domstoltillsigdenendasträttssak omfattar väntiövergrepptet som
med vadlikhetbör det iuppfattningvårmyndighet. Enligteller annan

för denskyddfinnasjämställdhetslagengäller enligt ettäven somsom
börSkyddetmyndighet.tilldiskrimineringanmält etnisk än om-annan

meddärför jäm-föreslårVidiskrimineringen.anmältdenfatta som
arbetsgivarenförbud förförebild tra-ställdhetslagen attett genomsom

dis-etniskeller vittnatpåtalatanmält,straffa denkasserier omsom
ställearbetsgivarensigälla denskallFörbudetkriminering. även som

arbetsförhållanden.arbetstagaresbeslutahar att om en
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skyddas7.1.2.3.2 Vem

Både arbetssökande och arbetstagare bör omfattas skyddet mot et-av
niska trakasserier medan endast arbetstagaren omfattas skyddet motav
trakasserier på grund anmälan diskriminering.av om

7.1.2.3.3 Den trakasserades åligganden

åligger den trakasseradeDet klart för den trakasserar hurgöraatt som
beteendet uppfattats. kanDet emellertid falli vissa uppenbart förvara
den trakasserar hur beteendet uppfattas. sådana fall börI någotsom
klarläggande inte behöva ske.

kunna ställa krav påFör agerande från arbetsgivaren måste den-att
få kännedom arbetstagare sig etniskt trakasserad.attne om en anser

förstaDet åligger i hand den för etniska trakasserier på-utsätts attsom
tala förhållandet för arbetsgivaren. kan skeDetta personligen, brevle-
des, ombud eller på alternativ förEtt den kansätt.annat utsattegenom

kontakta skyddsombudet eller frånnågon den fackliga organi-attvara
sationen på arbetsplatsen. Til syvende sidst det dock denär utsatteog

för arbetsgivaren får kännedom förhållandena.attsom svarar om

riktas lagens krav7.1.2.3.4 Vem mot

Både arbetsgivare och arbetskamrater kan förstå de etniska trakasseri-
anställd kanEn trakasseras patienter, kunder eller andraävener. av

utomstående. Arbetsgivarens skyldighet vid trakasserier andraav ar-
betstagare eller kunderpatienter, och andra utomstående vidtaär attav

för förebyggaåtgärder och förhindra trakasserier. godI personal-att en
politik bör ligga dessa falli lyssna på denävenatt utsatte samt att un-
dersöka vilka åtgärder kan vidtas för trakasserierna skallattsom upp-
höra. kan fråga flyttaDet patient till avdelningattvara om en en annan
eller omplacering den anställde denne så önskar. emeller-Det ärav om
tid inte rimligt låta arbetsgivarens handlande härvidlag omfattasatt av
skadeståndssanktion.

Arbetsgivaren bör enligt vår mening för det agerandetsvara egna
och för anställdas agerande.

Flertalet de etniska trakasserier anmäldes till DO omfattadeav som
trakasserier mellan arbetstagare. villVi understryka det i första handatt

den trakasserar bär för handlande.sitt kom-är Dettaansvaretsom som
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handlingarnautförtdenbrottsbalken där äruttryck itill klart sommer
emellertid ogörligtdetEnligt vår meningstraffet.får bära ärden som

förinföradiskriminering,etnisklagen ettdärutöver, i mot ansvaratt
härförOrsakernaarbetskamrat. ärtrakasserarden arbetstagare ensom

kontraktuelladetbygger pålagstiftningenarbetsrättsligaföljande. Den
Själva avtaletoch arbetstagaren. ärarbetsgivarenförhållandet mellan

avtal före-sådantNågotarbetsgivarenåläggaförgrunden ettatt ansvar.
diskrimineringetnisklageniarbetskamrater. Attmellan motligger inte

med möj-arbetstagaremellantrakasserieretniskaförbudinföra motett
denskadestånd tillbetalatrakasserandedendomstol dömalighet i attatt

och desslagenikonsekvensenstridadärförskulle mot upp-utsatte
kontraktu-grundpådäremot,harArbetsgivaren parternasbyggnad. av

elleromplaceringvarning,medmöjlighetförhållande,ella att annan
därförföreslårViarbetsplatsen.påtrakasserier attetniskaåtgärd stävja

skallför dessaåtgärderskäligavidtaåläggasskall attarbetsgivareen
åläggsarbetsgivarenför detta attförutsättning är ävenupphöra. En att
sigarbetstagaretrakasserier utsattetniskaundersöka de ansersom en

arbetskamrater.för av

ArbetsgivarensI .2.3.5 ansvar

arbets-arbetet.fördelar Detoch ävenleder ärarbetsgivarenDet är som
uppsägningelleromplaceringvarning,beslutakangivaren avomsom

möjligheterflerahararbetsgivareinnebärDettaarbetstagare. att enen
Medtrakasserier.etniskafortsattaförhindraarbetetmellan ivälja attatt

dennearbetsgivare,åliggabör det närmöjlighetertill dessahänsyn en
förblivitsig haarbetstagare utsattkännedomfåtthar att anserenom

ifrågan ochutredaarbetstagare, atttrakasserier attetniska annanenav
erforderliga.bedömsåtgärderdefall, vidtaförekommande som

ellerarbetstagaresjälvarbetsgivaren utsätterdetOm är enensom
under förbudethandlingenfallertrakasserieretniskaförarbetssökande

etniskaförbudetsärskildaeller det tra-motdiskrimineringdirektmot
kasserier.

förskyldighet inomåläggasbör attarbetsgivareEn även ramenen
se avsnitttrakasserieretniskaoch motverkaförebyggaarbeteaktivtett

7.1.4.5.

utredningsansvarföreliggerNär

denneför arbetsgivarenanmält utsattsarbetstagare attoch medI att en
arbetsgivarenplikt förförslagvårtinträder enligt atttrakasserierför en
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utreda uppgifterna. förutsättningEn härför dock arbetstagarenär att
inte sig utredning sker.motsatt att

de fall arbetsgivarensI kännedom saken härrör från rykten ellerom
anmälan från den ställer sig situationen någotän utsatteannan annor-
lunda. Finns det någon substans i ryktet eller anmälan bör arbetsgiva-

med beaktande den skyldighet de aktiva åtgärderna åläggerren, av
företadenne, viss vidare utredning. fallde denna tyderI på trakasse-att

förekommerrier eller förekommit bör det åligga arbetsgivaren iatt vart
fall kontakta den för efterhöra denne för trakasse-utsatte att utsattsom
rier dennes önskan den fortsatta utredningen.samt om

Vad innebär utredningsansvaret

arbetsgivare fårEn kännedom anställd sigatt utsattsom om en anser
för trakasserieretniska i arbetet måste uppgifterna på allvar ochta stort
snabbt agera.

utredning arbetsgivaren skall genomföraDen måste efteranpassas
omständigheterna fallet.i det enskilda emellertidDet rimligtär att ar-
betsgivarens första kontakt med den både för reda den-är utsatte, att ta

uppfattning vad har hänt vilka önskemål denne kan hasamtnes om som
fortsatta flestaden utredningen. de fallen kan rimlig fortsättningIom en
arbetsgivaren kontakt med den påstås ligga bakomatt tar tra-vara som

kasserierna för lyssna på dennes uppfattning vad hänt. Förstatt om som
därefter torde arbetsgivaren ha möjlighet vilka åtgärderavgöraatt som
krävs.

syftetinte med regeln skydda denFör elleratt utsättsatt ut-som-
för trakasserier skall motverkas kan det tillåtas arbets-intesatts att en-

förhåller enbartgivare sig passiv det skälet ord står ord. deIatt motav
fall de inblandade lämnar olika uppgifter och förhållandena i övrigt är

bör ställasoklara krav ändock på arbetsgivaren bilda uppfatt-sigatt en
och aktiv detning gäller bidra till ytterligarenäratt att attvara mera

utredning kommer till stånd.
allvarligareVid påståenden kränkningar bör de inblandade kun-om

hänvisas till utredningsmöjligheter kan erhållas samhäl-na som genom
försorglets eller erbjudas de fackliga organisationerna.av

Arbetsgivarens utredningsskyldighet upphör inte för denatt utsatte
polisanmält trakasserierna. Under förhållandensådana bör det åligga
arbetsgivaren omfattandeså undersökning dennegöraatt atten pass
har möjlighet till trakasserierna inte fortsätter under polisut-att attse
redningen.

Även de fall arbetsgivareni på frånanmälansätt änannat genom
den fått kännedom etniska trakasserier kan ha förekom-utsatte attom
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redogjortskan ske påDetarbetsgivaren sättdetåliggermit att agera.
Är frågadet endastmed denkontaktför utsatte.tasatt omgenomovan

de aktivaskyldighetdenerinra sigbör arbetsgivarenrykten somvaga
för-förförebyggande arbetesåvitt attålägger denneåtgärderna avser

situationersådanakan iarbetsplatsen. Detpåtrakasserierhindra vara
ochtrakasserierfråganarbetsplatsenpåallmäntlämpligt taatt omupp

arbetsgivarendärtill. påKravetinställning attarbetsgivarenserinra om
verksam-isärbehandling intekränkande accepterasskall klargöra att

särbehandling.sådanförebyggaregel förverkningsfullheten attär en
detbakgrundmåsteutredningsansvar motArbetsgivarens avses

kan inne-ställer.åtgärderna Detde aktivaarbeteförebyggandepåkrav
inledsundersökningvill någonintefall deni debära attutsatte ar-att

de aktiva åtgär-förpliktelsemagrund demåste, påändåbetsgivaren av
trakasserier.fortsattaförhindraförmedför,derna attagera

rättssäkerhetinblandadesallaviktigtdetuppfattningvårEnligt är att
omsorgsfullt.ochsnabbthandläggsslagdettaärendetbeaktas och att av
uppfyllt denhadenne inteför länge kan sägasarbetsgivareDröjer en

förslag.vårtenligtdenneåläggerskyldighet lagen

åtgärderskäligavidtaskyldighetföreliggerNär

avslutadefteråtgärdervidtabli skyldigskallarbetsgivare attFör att en
hartrakasserieretniskasannolikhet förgradmåste viss attutredning av

trakasserierpåståendearbetstagarensEnbartföreligga.förekommit om
tillräckligt.uppgiften inteförstödnågot ärharutredningen gettattutan

fram. Vikommitsåledes ha attpåståendet måstestöd förNågot anser
trakasserieretniskaförtalaromständigheterna attdå sammantagna mer

skyl-bör arbetsgivarensförekommitde harinteförekommithar än att
inträda.åtgärdervidtadighet att

åtgärderskäligainnebärVad

arbets-allmännamed stödarbetsgivare,kanangivitsSom avenovan
sinatrakasserardenåtgärderolikavidtaprinciper, moträttsliga som

trakasserierna. Imedupphörafå dennesyfteiarbetskamrater attatt
försökavarningtillsägelse ellerfrågahand blir detförsta att genomom

det, kaninteGårmed trakasserierna.upphöraarbetstagarenförmå att
till ompla-eller möjligheternamed varningställetiarbetsgivaren pröva

upphörintetrakasseriernaeller därfall trotsallvarligasärskiltcering. I
arbetsgivarenbörsida,från arbetsgivarensanmaningarupprepade

från sin tjänst.skiljasskalltrakasserardenöverväga somom
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Om trakasserierna saklig grund för uppsägning ellerutgör avsked får
bedömas efter reglerna i anställningsskyddslagen.

arbetsgivareDen ingriper för lösa det personalproblemattsom som
uppkommer arbetstagare för trakasseriernär utsättsen av en annan ar-
betstagare, har i andra situationer, hänsynrätt till andraatt, ta ävensom
sakliga skäl för viss åtgärd den trakasserades intresse. Arbetsgiva-änen

Fair således beakta verksamhetens behov. lösningEnt.ex.ren som en-
dast innebär den arbetstagare för trakasserierna blir fö-att utsattssom
remål för åtgärd, omplacering, till hans eller hennes nack-t.ex. ärsom
del kan emellertid bedöma brott diskriminerings-att ett motvara som
förbudet arbetsgivaren inte kan godtagbar förklaring till åt-om ge en

förmånligaregärden. En behandling måste däremot självfallet till-vara
låtet.

Det kan naturligtvis krävasinte arbetsgivare denne på för-attav en
hand skall vilkainse åtgärder alltför omfattande,utan att ärsom, vara
tillräckliga för trakasserierna skall upphöra. innebär deDetta åt-att att
gärder arbetsgivaren vidtager skall framstå tillräckliga motsom som
bakgrund den information arbetsgivaren har allvaret i trakasseri-av om

deras omfattning, tidslängd och Om det visar sig åtgär-annat. atterna,
derna otillräckliga måste arbetsgivaren beredd vidtagaatt yt-var vara
terligare åtgärder. Som åtgärd skulle då uppsägning denyttersta en av

trakasserar kunna bli aktuell.som
viktig uppgift förEn arbetsgivaren informera den drabbadeär att

och förekommande falli den utpekade de åtgärder arbetsgivarenom
vidta. detta ingår också kontrolleraI de vidtagna åtgär-att att attavser

derna effekt.har avsedd Arbetsgivaren bör lämna besked den-även när
vidtainte några ytterligare åtgärder.attne avser

Några särskilda1.2.3. 6 frågor

Etniska trakasserier kan också brottsliga handlingar. förhål-Detutgöra
lande förslagvårt till lag det möjligt döma skadestånd tillatt gör att ut

trakasserad aldrig hinder brottmålsrättegång,i dömautgör mot att,en
gärningsmannen för brott. Tvisten i civilrättslig ordning gäller enbart
frågan skadestånd och inte frågan för brott. kanDäremotom om ansvar
skadestånd endast yrkas i rättegång. innebärDet arbetsgi-atten om en

fördöms brott och betala skadestånd kan arbetstagaren ellerattvare
arbetssökanden aldrig föra talan arbetsgivaren skade-separat mot om
stånd civilrättsligi ordning.

de fallI arbetsgivaren blir ansvarig för arbetsledares trakasserier
ställer sig dock saken annorlunda. Arbetsledaren kan därvid dömas för
brottet åläggas skadestånd på grund brottet, samtidigtsamt att utge av
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skadeståndbetaladömasordningcivilrättsligi attarbetsgivarensom
bådasvarande deifall det intedettalagförslag. Ivårt årenligt samma
hän-domstolarna kommerrimligt att tadock attmålen. Det antaattär

omfattningenhar dömts Detredanskadestånd ärtill ut. avattsyn
ska-skall bestämmaekonomisk skadaeventuellochkränkningen som

storlek.deståndets
fysiskarbetsgivarenfall attdeinnebär i ärförslagVårt person enen

mellan tvåväljakunna vägar attkommerfallvissatrakasserad i att
ochpolisanmäla gämingenskadestånd. Entill ärväg atthävda sin rätt

stöd vårtmedföra talanbrottrnålet. Enskadestånd i är attyrka avannan
dubbelregle-sådanmedolägenhetegentligingenlagförslag. Vi enser

förstkunnaskulle ärinvändning attring. En person somenresassom
skade-åtalet ochdärbrottmålsrättegång,yrkande iframställt sitt en

medframgångförsöka nådärefter viljatänkaskanogillas,ståndstalan
föras.kan intetalansådanförslag. Enpå vårtstödjer sigtalan somen
docklagförslagenligt vårtskadeståndstalan ärförPreskriptionstiden en

tordenaturligastedetbrottmålstalanförkortare attmycketså än varaen
tordeproblemNågotförst.lagförslagstöd vårtmedtalanföraatt av

praktiken.iföreliggadock knappast
innebörd är gäng-till lagförslagvårthar iArbetsgivare somsamma

ställearbetsgivarensden iocksåinnebärDetarbetsrätten. atti somse
medlikställdförhållanden ärarbetstagaresbeslutahar rätt att om en

intevisserligenkantrakasserararbetsledareAtt sesarbetsgivaren. en
Redanarbetsgivaren.fått frånarbetsledarenuppdragdetdel avensom

arbetsmiljölagenenligt attarbetsgivarenemellertiddetåliggerdagi
arbets-påförekommertrakasserier intesådanmiljönförverka attäratt

inomarbetsgivarenåläggsföreslår attregler viMed deplatsen. ramen
före-föråtgärdervidtagaåtgärder attaktivabestämmelsernaför om

bakgrundMottrakasserier.etniskaförarbetstagare utsättsbygga att
arbetsmiljölagenenligtåläggaskanarbetsgivare att an-härav attsamt

arbetsgivarerimligtdetfinner vi attarbetsledares missgreppförsvara
med vadenlighetitrakasserieretniskaarbetsledaresföräven ansvarar

föreslår.vi
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l Bevisfrågor

Utredningen föreslår det beviskrav skall tillämpasatt innebär attsom
det åligger den sig diskriminerad lägga fram faktaattsom anser som

anledning det förekommit diskriminering.att anta attger

utredningenSom tidigare framhållit har diskriminering subjektiv ochen
objektiv sida. subjektivaDen sidan den insikt, avsikt ellerutgörsen av

grad vårdslöshet finns hos den utför den diskriminerandeav som som
handlingen. objektivaDen sidan endast till de faktiska omständig-ser
heterna deti enskilda fallet och avgörande för diskrimineringenär om
blir direkt eller indirekt.

EG-rätten omfattar förbud såväl direkt indirekt diskrimine-mot som
ring nationalitet eller kön och fäster inget avseende vid den sub-p.g.a.
jektiva sidan dislcrimineringen. Motsvarande gäller mångai antidis-av
krimineringslagar utomlands.

Lagen etnisk diskriminering och jämställdhetslagen krävermot där-
arbetsgivaren har avsikt diskriminera för diskrimine-emot att att atten

ringsförbuden skall kunna tillämpas. Lagstiftaren har löst kärandens
bevisbörda för denna avsikt på olika i de båda lagarna.sätt

7.1.3.1 Lagen etnisk diskrimineringmot

etnisk diskrimineringLagen innehåller inte någon regel fördel-mot om
bevisbördanning mellan Den med stöd lagen villparterna.av som av

hävda han eller hon blivit diskriminerad har därför visa detta.att att
Eftersom lagen endast förbjuder avsiktliga diskriminerande förfaranden
har det emellertid befogat med viss lättnad i kärandepartensansetts en
bevisbörda. lagens förarbetenI uppdelning bevisbördansägs att en av
för det diskriminerande enligt den modell används i målmomentet som

kränkning föreningsrätten ligger till hands tillämpa.närmast Iattom av
propositionen framhålls detta innebär det krävs den arbetssö-att att att
kande visar han eller hon sökt anställning och haft goda förutsätt-att
ningar för arbetet ändå inte kommit fråga,i den etniskaattsamtmen
faktorn stått klar för arbetsgivaren. Därutöver krävs käranden hanattav
eller hon visar det finns sannolika skäl för arbetsgivarens hand-att att
lande berott på den etniska faktorn och förfarandet otillbörligt.att är
Arbetsgivaren måste för freda sig Visa hans beteende berottatt påatt
någon omständighet den etniska faktorn.änannan
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Jämställdhetslagenl7.

1a-skillnadtilljämställdhetslageni motförbudsreglema ärFlertalet av
presumtioner. Presum-uppbyggda kringdiskrimineringetniskmotgen

kärandenåvilarbevisbördandenlättnad iinnebärtionsreglema somen
diskrimineringen.sidansubjektivadengällersåvitt av

anställningsfalletjämställdhetslagen16 §Bestämmelsen i avsersom
dis-sidanobjektivaskall denvisaförstarbetstagarsidaninnebär avatt

diskriminerad söktha blivitpåståsdennämligenkrimineringen, att som
erhållit platsen,könnågon motsattanställning att annan avmenm.m.

den dis-arbetetförförutsättningar änsakligahaftdenne sämreatttrots
bevisbördadennauppfyllakärandenFönnårkriminerade. att presume-

propsökandenas könavseende vidobehörigtfästhaarbetsgivarenras
arbets-eller denarbetstagarendärmedf och1978/792175 48 utsatts.

förarbetenavidare ikönsdiskriminering. Det sägsför otillåtensökande
bevisningytterligarenågonskall behövas t.ex.intedet principi omatt

könsdis-för arbetsgivarensstödarbetsgivaren,yttranden gersomav
övergår bevis-tillslagitpresumtiondennasyfte. Sedankriminerande

honellerkan hanpresumtionen. Dettahävaarbetsgivarentillbördan att
göra genom

medsambandindirekt harellerdirektsigbeslutetl visa attatt vare
könstillhörighet,missgynnadesden

jämställdhet ifrämjasträvandenled i attbeslutet2 utgör ar-ettatt
ellerbetslivet,

ellerideelltsådanttillhänsyn annatberättigat ettbeslutet3 äratt av
jim-för intressetvikaböruppenbarligen intesärskilt intresse avsom

arbetslivet.ställdhet i
för han-alltsåsyftekönsdiskriminerande antasArbetsgivarens vara

förutsättningarobjektivavissaförmått visaarbetstagarsidan attden när
intesåledessyftet krävs utanfaktisk bevisningNågonföreligger. om

därvidPunkten lomständigheterna.objektivadehärledsdetta avserur
och 32punkternasyfte medandiskriminerandefrågan sna-närmast om

omständigheterna.objektivadesikte påtarrare
anställningsfallet finnsocksåjämställdhetslagen§I 17 enavsersom

betydligtfästerbevisregel störreformförbudsregel i somenavannan
skall arbetstagarpartenregeldennaEnligtsyfte.vid arbetsgivarensvikt

påstårdennämligenförutsättningarna,objektiva attvisa deförst som
någonanställningsöktdiskriminerad attblivithasig annanm.m. men

förut-sakligahaft likvärdigadeplatsenerhållitkön samt attmotsattav
skallkönsdiskrimineringOtillåtenarbetetförsättningar ansesm.m.

syftetsannoliktkandessutom attgöraarbetstagarpartenföreligga om
bestäm-kön. Inågonmissgynnabeslutmed arbetsgivarens är att p.g.a.
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melsens andra stycke första stycket inte tillämpligtatt nå-äranges om
de situationer i 16 § andra stycket 2 och föreligger.3gon av som anges

Bestämmelsen tillkom lagändring den l januari 1992 ochgenom en
främst föranledd diskriminerande syfte hos arbetsgivarenatt ettvar av

inte kunde angripas med den dåvarande lagen.
Jämfört med lagens 16 har lagstiftaren§ i således17 § krävt att ar-

betstagarparten, förutom han eller hon skall visa de objektivaatt att
förutsättningarna föreligger, skall visa sannolika skäl för diskrimine-ett
rande syfte hos arbetsgivaren. Det diskriminerande syftet alltså iär

till vad i 16 § inget härleds direktmotsats vissaattsom anges som ur
objektiva förutsättningar föreligger. Kärandeparten skall i stället visa

sådant syfte finns har till följd svårigheterett leda detta iattmen av
ställetbevis medgivits viss bevislättnad. förI det vanligare beviskravet

styrkt används det lägre beviskravet sannolika skäl. Lagstiftaren var av
uppfattningen regeln framför allt skulle kunna tillämpasatt i fall där
kvinnor inte önskade på mansdominerade arbetsplatserär eller i mans-
dominerade yrken. Det hävdas förarbetenai prop 1990/912113 82s.

sammanvägning rad olika faktorer skall kunnaatt leda till atten av en
det framstår sannolikt viss arbetsgivare har negativ in-attsom en en
ställning till anställa kvinnor.att t.ex.

7.1.3.3 Något bevisfrågor i svensk rättom

Utredningens föreslag innebär både direkt och indirekt diskrimine-att
ring, såväl avsiktlig oavsiktlig förbjuds. I enlighet härmed slippersom
arbetstagaren visa arbetsgivaren haft diskriminerande syfte medatt ett

åtgärd.viss Arbetsgivarens avsikt kan emellertid få betydelse viden
uppskattningen skadestånd.ettav ev

Såväl presumtionsreglerna i jämställdhetslagen bevisreglema isom
jämställdhetslagen och den anvisade bevisregeln lageni etnisk dis-mot
kriminering syftar till underlätta för arbetstagaren respektive arbets-att
sökaren visa arbetsgivaren haft diskriminerandeatt avsikt medatt en
sitt handlande. Eftersom arbetsgivarens syfte, deni lagen, kommernya

irrelevant för frågan diskriminering skettatt saknas det skäl attvara om
införa bevisregel med sådantett tema.en

frågaEn uppstår den föreslagna lagenär vid sådana förut-som om
sättningar behöver innehålla några bevisregler huvud Vanli-över taget.

torde olika författningar inte explicitgast attnog vara anger vem av
har bevisbördan för vad liksom inte hellerparterna med vil-som anger

ken styrka bevisning måste föras. Exempel på det förekommermotsatta
dock. deFörutom i två antidislcrimineringslagama förekommer det bl a
i arbetsrättslig lagstiftning kravet på kärandens bevisning förattannan
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eller visat."styrkt"beviskravetlägreharrättsfaktum änvisst sattsett
svaranden.pålagtsrättsfaktumförbevisbördanfall har tandra ettI 0 rn

tillämpasvisatellerstyrktbeviskravlägre änExempel på när ett
bestämmelsedennamedbestämmandelagen. I8 §bestämmelsen iutgör

gällandeokränkt. Denskall lämnas görföreningsrätten somattanges
praxisenligt denemellertidbehöverkränktsföreningsrätten somatt -
skäl för sittsannolikavisaarbetsdomstolen inte änutarbetats merav -

orsakhaft skäligdennevisa attharvarefter attpåstående, attmotparten
föreningsrättskränkningsfrågan. Dennaoberoendeåtgärdenvidtaga av

domstol-skapadlagstiftadsåledes intebevisbörderegel utanär genom
uppfattasregeln intehävdatdockharArbetsdomstolen attspraxis. av

bevisprövning-för hurbindande schemaenkelt ochdomstolen ettsom
frågadetfall,förekommande ärvarje attgenomföras i utanskall omen

efter omstän-utsträckningi visstillämpningenregel i anpassassomen
bevisbörderegel för-dennaangivitshartidigare ärPådigheterna. sätt

visafulltmedförknippade ettattutattsvårigheterde äranledd somav
åtgärd.motiveratsyfte harsärskilt en

regeln iomkastad kanbevisbördan nämnasexempel på ärSom när
arbetstagarenfallgäller i deMotsvarandeanställningsskyddslagen.§7

uppsagd påblivithasigavskedad. Denblivithapåstår sig ansersom
sakligpåståocharbetsgivarentalan attväckagrund kan motoriktig

för-uppsägningenyrkaföreliggerinte attuppsägningen samtförgrund
emel-skadestånd. Det äryrkandeframställaoch/ellerogiltigklaras om
före-grundsakligvisaskallsådan tvisti attarbetsgivarenlertid ensom

ligger.

EG-rätten1

denåliggernormaltvadtillhänvisningmedhar,EG-domstolen som
denprincipdet iuttalat ärtalan,stöd förtill attpåstår något somensom

hardiskrimineringförha blivitsigpåstår utsatträttslig somi processen
vidprincippå dennaruckatdock ettharDomstolenhärför.bevisbördan

tillfällen.antal
ochdirektmellanskillnadanledningfinns det göraInledningsvis att

diskriminering.indirekt
lön,frågadiskriminerad, iblivithasig t.ex.påstår omDen som

ochvisadiskrimineringdirektrörande attmål enmåste i en manett
arbetsgivarehoslikvärdigt arbeteellerlikadantutförtkvinna samma

bevisbördauppfylla dennaarbetstagarenFörmårolika löner.tillmen
förklaring,objektivfinnsför detbevisbördanarbetsgivaren atthar en

befri-skallhonellerför hanlöneskillnadentillkön, atttillhänsynutan
Danfossgeneraladvokaten idiskrimineringanklagelsenfrån omas
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grund 25. förutsättningEn i sådan lönetvist det finnsär jim-atten en
förelseperson kön. Däremot krävs inte, för likalöneprinci-motsattav

tillämpning, det lika arbetet utfördes samtidigtatt hos arbetsgiva-pens
Macarthys Ltd Wendy Smith, Rec. 1980 1275.ren s.

Annorlunda förhåller det sig med indirekt diskriminering. Arbetsta-
har därvid EG-domstolen ålagts bevisbördan för det tillgaren attav
neutrala kriteriet missgynnar väsentligt andel detstörresynes en av ena

könet. Förmår arbetstagaren Visa detta, vilket ibland benämns kä-att
randen har förmått Visa prima facie fall indirektatt diskrimine-ett av
ring föreligger, skall arbetsgivaren Visa det lämpliga och nödvändiga
med kriteriet. Hittills har EG-domstolen överlämnat till de nationella
domstolarna konstatera huruvida prima facie fallatt indirekt dis-ett av
kriminering föreligger.

Kännetecknande för EG-domstolens praxis den bestämmer hurär att
prövningen skall till i de nationella domstolarna för den händelse ett

facieprima fall indirekt diskriminering konstateras föreligga. Dom-av
stolen skall det berättigade i tillämpa kriteriumtesta i två led,att ett
enligt den s.k. proportionalitetsprincipen. skallFörst domstolen fokuse-

fråganpå det mål arbetsgivaren vill uppnå med tillämpa krite-attra om
riet fyller objektivt godtagbart syfte, för därefterett kräva detsett att att
kriterium används för uppnå målet lämpligt och nödvändigt.ärsom
EG-domstolens inställning emellertid det i förstaär hand deatt är na-
tionella domstolarna skall bedömningen.göra Domstolen har, trotssom
denna inställning, i några domar lämnat viss vägledning till de natio-
nella domstolarna hur de bör Det mål arbetsgivarenom resonera. som
vill uppnå med tillämpning kriteriet skall förtjänaretten av vara som
skydd och det måste tillräckligt Viktigt för få företräde framförattvara
likabehandlingsprincipen. Det kräver mellanavvägning desenare en
intressen står på spel, nämligen principen likabehandling ochsom om
det intresse arbetsgivaren vill hävda. Allmänt kan det EG-sägas attnog
domstolen strikt i sin granskning de skälär redovisas och låterav som
sig inte lätt bli övertygad arbetsgivarens intresse och det målattom

eftersträvas skall få företräde framför likabehandlingsprincipen.som
eftersträvadeNär det målet väl objektivtär godtagbartaccepterat som

ÄrVerksamhetsmål ställer sig domstolen fråga. kriteriet lämpligtnästa
för nå det eftersträvade målet och det nödvändigtatt för nå ditär att
Även denna bedömning inom förgörs proportionalitetsprinci-ramen

Denna del har uteslutande lämnats i händernatestet på depen. av na-
tionella domstolarna eftersom den kräver bedömning de faktiskaen av
omständigheterna och kanske, tolkning inhemsk lag. Lämpligten av
och nödvändigt har tolkats det inte skall finnas några hand-attsom
lingsaltemativ.
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indirekt dis-förekomstentillvägagångssättDomstolens testaatt av
definitiontill uttryck in-sedermera kommitkriminering har som en av

bevisbördedirektivet.föreslagna Genomdetdirekt diskriminering i
innehåll fastställsmaterielladenna regels även parterna somvem av

tillämpatarbetsgivarenskall visaskall vad. Arbetstagarenvisa ettatt
andel detförfarande missgynnatellerkriterium större av enasom en

funnits hand-det någotmåste visa intevarefter arbetsgivarenkönet, att
lämpligt ochförfarandet därför varitochoch kriterietlingsaltemativ att

hänsyn till demed skäl intedettamotiveranödvändigt tarsamt som
inblandades kön.

gällde bl.a.3199C-l09/88, 1989Danfossfallet Rec.det s.k.I s.
löneskillnadbevisbördan förharfrågan attparterna ensomvem av

utförde likvärdigamanlig arbetstagareochmellan kvinnlig somenen
könstillhörighet. Ut-bestämtshänförlig till orsakerarbeten avsomvar

tillämpa-lönetilläggssystemindividuelltvisaderedningen måleti att ett
för kvinnlig arbetstagaregjorde det omöjligtdes på attsättett ensom

kollegas lön.hennes och manligskillnaden mellantillorsakenveta en
beröva arbetstagareviktiga med inteframhöll detDomstolen att som

medel för hävdaeffektivadiskrimineringförförefaller attutsattavara
lika-härtill,bl.a. med hänsynDomstolen ansåg,likalöneprincipen. att
löne-arbetsgivare tillämpartolkas sålönedirektivet måste ettatt när en

har denne be-öppenhet,brister ifullkomligt transparenssystem som
diskriminerande, kvinn-lönskillnader i intevisbördan för äratt enom

relativt andeltillförhållandepåvisa ikanlig arbetstagare stor ar-en-
förlägregenomsnittslönen för kvinnor män.änbetstagare äratt-

frågade denI-5535EnderbyfalletC-127/92, 1993,Rec.det s.k.I s.
visa-krävde arbetsgivarenlikalöneprincipenbrittiska domstolen attom

lönför skillnaden ijustificationobjectiveberättigandeobjektivtde att
detlikvärdiga,arbeten nästanmellan två ute-antas enavaravvarasom

delendet andra tillmedan män,utfördes kvinnorslutande större avav
framhöll detEG-domstolenkönsdiskriminering.innebär attinte nor-

detta.bevisa Iför talantill stödpåstår någotmalt den attär ensom
han ellerbevisbördan förhardärför arbetstagarendet attprincip är som

hänvisade dock tillDomstolenkön.för diskrimineringhon utsatts p.g.a.
till arbetsgiva-kanbevisbördaninnebärpraxis överdess attatt egen

förefallerarbetstagareför undvikanödvändigtdet attär att somren om
hävdamedel föreffektivaberövasför diskriminering attutsattavara

för det arbeteanförde lönenDomstolenlikalöneprincipen. att somom
förlägre lönenutförs kvinnorundantagslöst avsevärt änärnästan av

s.k. primaföreliggerdelen utförstilldet arbete män, ettstörre avsom
likvärdigaarbetenaåtminstonekönsdiskriminering,facie fall ärnärav

gil-tillförlitlig validsituationenstatistiken beskriveroch är eg.som -
bedömningdomstolenden inhemskapåankommer göratig. Det att en
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det statistiska materialet. facieNär prima fall könsdiskrimine-ettav av
ring föreligger har arbetsgivaren bevisbördan för det finns objektivtatt
skäl för löneskillnaden. Arbetstagare skulle kunnainte hävda likalöne-

bevisbördanprincipen inte på detta gick till arbetsgivaren.sätt överom
EG-domstolen uttalade i domen under de förhållandenaangivna haratt
arbetsgivaren förbevisbördan löneskillnaden baserad på objektivtatt är
berättigade faktorer någon anknytning till diskriminering på grundutan

kön.av
Europeiska förväntasUnionens råd inom kort direktivatt anta ett
bevisbörda mål könsdiskriminering.i det för utredningenIom om se-

tillgängliga förslaget i artikel 4 bevisbörderegel enligtnast anges en
följande.

Medlemsstaterna skall i enlighet med nationellasina rättssys-
vidta nödvändiga åtgärder för säkerställa det,tem att näratt per-

sig kränkta likabe-principenattsoner, som anser genom om
handling tillämpas på dem, inför domstolinte eller behörigannan

lägger fram fakta anledning före-instans detatt anta attsom ger
kommit direkt eller indirekt diskriminering, skall åligga svaran-
den bevisa det föreliggerinte något brott principenatt att mot om
likabehandling.

syftarFörslaget till slå fast gällande praxis på könsdiskrimine-att
Eftersom dennaringens område. praxis densamma såvitt dis-är avser

kriminering EU-medborgare på grund nationalitet finns det allav av
direktivförslaget.anledning beaktaatt

På kommer framgå nedan utgår domstolen dag från denisätt att att
blivit skallpåstår sig ha diskriminerad visa detta. föreslag-Densom nu

vidare endast sikte på de faktaregel den påstår sig hatana synes som
blivit lägger fram. förefaller därför för frågandiskriminerad Det om-
övergången bevisbördan ointressant vilken inställning svarande-av -

har till de fakta käranden lägger fram.parten

Slutsats7.1.3.5

allt döma kommer förslaget till bevisbördedirektivAv vid målatt om
könsdiskriminering EU:s råd inom kort. blirSverige dåatt antas av

sin nationella lagstiftning enlighet direktivet,i medtvunget att anpassa
såvida inte konvergens redan kan föreligga.anses

Orsaken till särskild bevisbörderegel införs direktiv föriatt etten
mål könsdiskriminering bevisbörderegeln inte igenom iär att trängtom
de nationella domstolarna.
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hänsyn till EG-fördraget,Vi har, b1.a. med 6 centrala position iart.
föreslåfunnit skäl bevisregel den för-inte iänatt en annan som anges

slaget till bevisbördedirektiv.
föreslår därför bevisbördedirektivets bevisbörderegelVi skallatt

etnisktillämpas i mål diskriminering tillhörighet.om p.g.a.
därförmål rörande etnisk diskriminering kan tänka sigI attman

enligt följande.domstolarna kommer att resonera
arbetstagaren/arbetssökanden har bevisbördan för deDet är som av

påstådda faktiska omständigheterna. det gällerhenne eller honom När
arbetstagaren eller den arbetssökande såle-direkt diskriminering skall

finns etnisk faktor arbetsgivaren har be-des styrka detatt samt atten
förmånligteller honom mindre arbetsgivaren be-handlat henne än

behandlat andra med etnisk tillhö-handlat andra eller skulle ha annan
behandling sällanEftersom direkt bevisning diskriminerandeghet. om

sådan behandling vanligen åberopandeförekommer, påvisas genom av
från vilka domstolen bildar uppfattningfaktiska omständigheter sig en

förförekommit eller därför viktigthuruvida diskriminering inte. Det är
reda vad faktiskt har hänt. Följandedomstolen på omstän-att ta som

diskriminering har förekommit.digheter indikerar etniskatt
rasfördomar diskriminerandetyder på eller in-Kommentarer som

ställning hos arbetsgivaren,
exempelvis statistik, arbetsstyrkansbevisning typ, sam-av annan

diskriminerandeansökningar inför intervju,mansättning, gallring av
platsannonsering,

olika sökande i rekryterings-inkonsekvent behandling ettt.ex. av
undvikande elleravsaknaden krav,förfarande, ändrade krav eller av

liknande.frågor, från god sed ellertvetydiga på avstegsvar
inträffatbild vad bördomstolen väl har skapat sigNär somen av

följande frågor.domstolen ställa sig
förmånligt andraarbetsgivaren käranden mindrel Behandlade än

etnisk den/de andra2 Tillhör käranden än perso-en annan grupp
nerna

denna tillhörighet3 Berodde behandlingen på
beaktajakande domstolenfrågorna och besvaras måsteOm l 2

eller honkäranden således förmått antagligt hanskälen i Om göra att
grund etniska tillhörighet visablivit diskriminerad på sin attgenomav

föreliggeromständigheterna enligt punkterna och 2de faktiska latt
vadbevisbördan arbetsgivaren då skall förklaraövergår på som som

endast arbetsgivaren kanligger bakom behandlingen. Det är angesom
och förklara detta. Domstolen bör härvidorsaken till sitt handlingssätt

förklaring kritiskt. arbetsgivaren inte kangranska arbetsgivarens Om
otillfredsstäl-eller den ofullständig ellerlämna någon förklaring ärom



Överväganden och förslag216 SOU 1997:174

lande bör domstolen beredd dra slutsatsen behandlingenatt attvara
berodde på den etniska tillhörigheten.

Arbetsgivaren kan också behandlingen, denvisa ävenatt om var
diskriminerande, otillåten den berättigadinte visaatt attvar genom var

till sådant ideellt eller särskilthänsyn intresseett annatav som uppen-
barligen inte bör vika för intresset etnisk mångfald arbetslivet elleriav

led strävanden främja etnisk jämlikhet i arbetslivet.iett att
Vid Industrial Tribunal London använder domstolens ledamöterien

före-utarbetat schema vid etnisk diskriminering harprövningett om
domstolens ledamöter kritiskt granskakommit. schematI attuppmanas

arbetsgivarens förklaring till handlande. Domstolens ledamötersitt er-
dessutom det arbetsgivarens förklaring skall läggasinras ärattom som

förkla-till grund för bedömningen målet och ledamöternasi inte egna
hurhelt inriktad på resultatet behandlingenring. Prövningen är samtav

denna förklaras godtagbartoch kan på sätt.ettom
tidigare arbets-viktigt påminna sig, vi harDet är angett, attatt som

haft diskriminerande avsikt. diskrimine-givaren inte behöver ha Atten
betyda arbetsgivaren hadehar förekommit behöver således intering att

inställd till den diskriminerande.onda avsikter eller negativt Denvar
till handlande kan ha varitbakomliggande orsaken arbetsgivarens t.ex.

tillhörande etnisk minoritet.att engynna en annan person
Även indirekt utgångs-det gäller frågor diskriminering ärnär om

har bevis-punkten den arbetstagaren eller den arbetssökandeatt som
faktiska omständigheterna således skall antagligtbördan för de som ge

hon blivit diskriminerad. han eller honhan eller har Detta göratt anta
neutrala kriteriet, bestämmelsen ellerstyrka det tillattatt synesgenom

andel den han el-förfarandet väsentligtmissgynnar störreen av grupp
uppfyllsjämfört dettaler hon tillhöra med övriga Omsig grupper.anser

ovan.föreligger s.k. facie fall indirekt diskriminering seprimaett av
för freda från antagandet brottArbetsgivaren skall då sig motatt om

förfa-bestämmelsen ellerdiskrimineringsförbudet, visa kriteriet,att
godtagbart verksamhetsbehov,ringssättet objektivt attettmotsvarar

förfaringssättet för nå be-kriteriet, bestämmelsen eller lämpligtär att
nödvändigt för nå detta. Vid bedömningenhovet och det också äratt att

målet börkriteriet nödvändigt för nå det uppsattaetc. attvarav om
handlingsal-domstolen ställa frågan arbetsgivaren hade någotsig om

kriteriet nödvändigt. det altema-ternativ. inget sådant FannsFanns var
diskrimineringsförbudet.tiv bör behandlingen strida Ettmotanses ex-

indirekt diskriminering där arbetsgivare kanempel på situation av enen
uppfylla lag ställs kravha framgång med kravet det i påär näratt

för anställning och stridersvenskt medborgarskap viss kravet inteen
EG-rätten.mot
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lag innehållerNär inte några uttryckliga bestämmelseren om var
bevisbördan skall placeras eller vilket beviskrav skall till-som anses
räckligt, svenska domstolar bedömning det enskilda fallet.i Detgör en

med sannolikhet så det vanligast förekommande la-är största äratt att
innehåller uttryckliga bevisregler. stöd förinte några Till sinagar en-

skilda bedömningar använder domstolarna förarbetena till lagen, de
riktlinjer skisserats den utvecklats medpraxis ti-samtsom ovan som
den.

uppfattningEnligt utredningens det inte behövligtär att ut-genom
trycklig reglering lagen vilken har vadi visaattparternaange av som

heller behövligt kravet bevisningensliksom det inte påäratt att ange
skulle innebära låsning kan bli olyck-styrka. sådan ordningEn en som

Utred-lig vid framtida utveckling bevisbördan EG-domstolen.ien av
bevisfrågoma,det finns all anledning förmodaningen att att attmenar

lösasuttryckligt stöd i lagen, kommer i rättstillämpningenäven attutan
ungefär motsvarande EG-domstolen löser dessa frågorpå isätt som

mål på jämställdhetsområdet.
sammanfatt-det fråga direkt diskriminering bör alltsåNär är om

den arbetssökande eller arbetstagaren visa det finnsningsvis att et-en
faktor eller hon blivit mindre förmånligt behandlad.nisk och hanatt

uppfyllda för dethan eller hon detta beviskravenFörmår ärgöra att
bortval har grund etnisk tillhörighet.finns anledning sin iatt ettanta

till be-objektivt godtagbar förklaringarbetsgivaren lyckasOm ge en
grundanställdes hade företrädesrätt påhandlingen, dentex att avsom

arbetsgivaren, betyder detreglering eller släkt tilli LAS nära attvar
skyldig till diskriminering. Ytterligarearbetsgivaren inte gjort sig en

denobjektivt godtagbar förklaring skulle kunna intet.ex. attvara som
anträffbar under så lång tiddeltagit anställningsintervju inte variti en

uppehåll anställningsförfarandet. Omdet rimligt iinte varit göraattatt
kalla till och nå-arbetsgivaren gjort ansträngningar intervjuinte attens

diskrimi-förklaring lämnas, föreligger brottgodtagbar inte motettgon
detfår utifrån omständigheterna ineringsförbudet. bedömningEn göras

fallet.enskilda
alltid betrakta vad har häntSammanfattningsvis bör domstolen som

bil-också granska de olika delarutifrån helhetsperspektivett sommen
bildarmed andra ord prickarnadar helheten. gällerDet ettatt omse

betraktas till-Förklaringar för sig kan, denärmönster. tagna varsom
verka långsökta.sammans,

Även frågor indirekt diskriminering bör dendet gällernär om ar-
det finns etnisk faktor.betssökande eller arbetstagaren visa Denatt en

förfördelad skall det till neutralasig också visa attanser synessom
väsentligtkriteriet, bestämmelsen eller förfarandet missgynnar störreen

jämförtandel den den förfördelade tillhör med övriga gulp-av grupp
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be-tillämpningenuppfylls skall arbetsgivaren visadettaOm att avper.
objektivt godtag-förfarandetellerstämmelsen, kriteriet ettmotsvarar
lämplig och nöd-åtgärden dessutomverksamhetsbehov ochbart åratt

för behovet.vändig mötaatt
förslaget till be-enlighet medbör det igäller trakasserierdetNär

har före-trakasserierstyrkaåligga denvisbördedirektiv att attutsatte
måstedetta.informerats Därutöveroch arbetsgivarenkommit att om

trakas-anledningomständigheterarbetstagaren visa på attantagersom
anmälanetnisk tillhörighet ellersamband medharserierna et-omen

sedan ankomma på arbetsgivarenbörnisk diskriminering. Det att mot-
kanmellan arbetstagaregäller trakasserierpåståendet. detbevisa När

frågan ochharpå dennemotbevisningdå arbetsgivarens utrettattut
skall upphöra, alternativttrakasseriernaåtgärder förskäligavidtagit att

sakenutredningavböjtarbetstagarenatt av

åtgärderAktiva7.1.4

målinriktaåläggs bedrivaarbetsgivareföreslårUtredningen ettattatt
Åläggandearbetslivet.etnisk mångfald ifrämjaför aktivtarbete att
arbetsplat-miljön påpsyko-socialafysiska och denbåde denomfattar

anställningarför ledigaverkaåläggs arbetsgivareVidare attattsen.
tillhörighet.olika etnisksöks personer avav

kollektivavtal med be-finnsdetiakttasregler skallLagens även när
dessa frågor.stämmelser i

möjligheterna iskallutredningen attdirektiven övervägaI attanges
jämställd-motsvarande idiskriminering, påetnisk sättlagen mot som

åtgärderdels aktivaföreskrifter för arbetsgivareninförahetslagen, om
motsvarandeårliga planerdärpå byggdadelsetnisk diskriminering,mot

jämställdhetslagen.enligtjämställdhetsplaner

åtgärderaktivaVad innebär7.1.4.1

diskrimineringsförbudet7.1.1.1 harse avsnitttidigare angivitSom vi
kompletterarhuvudsyfte ochaktiva åtgärderoch kravet på var-samma

kränk-diskrimineringuttryck förklartandra. Förbudet ärattett enger
verktyg häv-hennemänniskans ochenskildaden attning rätt ettgerav

enskilda fal-detmellan individer iAnspråket på rättvisada denna rätt.
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let skyddas verkan påverkar emellertidsåledes. Genom sin normativa
förbudet för på längre sikt.situationen även större grupper

Aktiva däremot framåtsyftande och första handåtgärder i in-är är
snabbare förändringar för kategorier.riktat på åstadkomma hela Ge-att

möjligheteraktiva åtgärder kan möjligheter tidigareöppnas,nom som
för devarit stängda diskriminerade individer i kategorier de aktivasom

åtgärderna inriktas på. Verkningar tidigare diskriminering kan där-av
med lindras. snabbare integrering olika etniska minoriteter iEn ar-av
betslivet samtidigt slentrianmässigt tänkande lederkan uppnås som som

komma brytas. Aktiva åtgärder kan därige-till diskriminering kan att
förstärka förbudets effekt.sägasnom

aspekt diskrimineringsförbud inte kanYtterligare är sägasatt etten
eftersatta Etniskatillräckligt starkt skydd etniska kategorier.ettge

delar arbetsmarknadenofta ställda påminoriteter sämre änär stora av
etniska svenskar. utbildning kan svår värdesätta. Dess-Deras attvara

har de ofta kort erfarenhet arbete, i fall på den svenskavartutom av
diskrimineringsförbudarbetsmarknaden. endast innebärEtt attsom en

bedömas efter personliga kvalifi-enskild sökande skall ha sinarätt att
etnisk svensk söker anställ-kationer på sätt sammasamma som en som

Även enskilddärför otillräckligt skydd.kanning sägas ett om enge
konkurrera lika villkor kan denne,sökande möjlighet påatt som enges

rått ha svårarebristande jämlikhet och råder,följd den ännu attsomav
konkurrens.hävda i sådansig en

åtgärder går det motarbeta beteendenaktivaGenom även att som
olika skäl skulle lämpligaönskvärda inteinte attär varamen som av

diskrimineringsförbud. exempel härpå dis-omfattas Ettlåta ärettav
kriminerande platsannonsering.

målen med aktiva åtgärder inEtt är att ettav
företag hos arbetsgivare, arbetstagarorganisa-mångfaldstänkande i

uppnåsarbetstagare. kan vinstertioner och enskilda Härigenom stora
kan bli denför och enskilda. Organisationemas vinstorganisationer att

bättre kan tillvara. Vi-befintliga kompetensen organisationeninom tas
beträffande anställning,grunda beslutdare förbättras möjligheten att

eller fördo-sakliga skäl och inte på slentrianutbildning, befordran på
för verksamheten.medför bättre ekonomisk lönsamheti sigDetmar.

möjlighet få anställningenskilde kan detta innebäradenFör att samt
dennestillfredsställelse befintlig anställningfå bättre i attatt genomen

vilket också har positiv inverkan påkompetens utnyttjas bättre, en or-
ganisationens ekonomi.

avsedda och skall upphöraAktiva åtgärder temporäraär att se-vara
arbetslivet brukardan syftet har Målet med aktiva åtgärder inåtts. vara

syfta tillbåde kvantitativt och kvalitativt, kvantitativt att att an-genom
etniskdelen från underrepresenterad minoritet i viss typ avenpersoner
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efterhand ökar, kvalitativaarbetstagarearbete eller kategori attgenom
kompetens tillförs organisationen.annorlundabemärkelseniny --

åtgärderpå aktivaExempel

tekniskaåtgärder frågaenklare ikan beståAktiva åtgärder omav
arbetsfördel-arbetsinnehåll och ändravidgaförhjälpmedel, insatser att

planeringssamtaluppgifter,uppdelningen påbrytasyftening i att m.m.
exempel på aktivaocksåeller kvotering kansärbehandlingPositiv vara

åtgärder.

särbehandlingPositiv

angivitsflera aktiva åtgärder. Somsärbehandling kanPositiv vara en av
särbehandlinginnebär positivdiskriminering7.1.1.1 atti avsnitt enom

företräde vidunderrepresenteradfrånsökandekompetent gesgruppen
meriterade sökandedet finnsbefattning,tillsättning trots att merav en

alltsåförutsättningöverrepresenterad En är atttillhör grupp.ensom
särbehand-Positivför arbetet.kompetenserforderligsökande harden

be-sällan såvittjämställdhetslagen, tillämpasenligttillåtenling är men
frånbortsemöjlighetsärbehandlingpositivEftersom attkant är. ger

användningen instru-sökandenakompetent ärden är mest avavsom
och EG-jämställdhetslagenvillkor enligtkringgärdad medmentet

planmässighet ochförutsättermetoden gär-hörTill Villkoren atträtten.
och7.1.1.3anställda, jfr. avsnitt 7.1.1.1,samförstånd med dena

7.1.1.7.2.

Kvotering

vissantal ellervisstfastställerinnebärKvotering att ettatt an-enman
representeradskall finnasetnisk minoritettillhörigadel enpersoner
olikanivå.arbetsstyrka på viss Personerföretagsi ett gruppert.ex. ur

inbördes inomendastvarandramedkvotering intevidkonkurrerar utan
saknararbetssökandesåledes innebärakanKvotering att somgruppen.

demindre kvalificeradeelleranställs änändockkompetens att personer
dådiskriminering,medföra omvändkanmedtävlande Dettautses.

framförpersonal anställsokvalificeradellerkvalificeradmindre rentav
jämställdhetsla-enligttillåtenpersonal. Kvotering intekvalificerad är

år medTioexempel på kvoteringSomeller EG-rätten. nämnergen
sid 219förslag SOU 1990:41utvärdering ochjämställdhetslagen att-
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inomkvotera införanvändning bl.a. mäntillkommithar attkvotering
folkskollärarutbildning.förskollärar- och

Internationella konventioner7.1.4.2 m.m.

åtagitSverigeharrasdiskrimineringskonventionenratificeraGenom att
positivaavskaffasrasdiskrimineringverka för samt attsig att genomatt

oberoendemänniskormellanjämlikhetfrämjaåtgärder m.m.av ras
uteslutandeåtgärder vidtagna"Särskildaartikel 4artikel 2. I anges

för sådanatillfredsställande framstegåstadkommaför rasgrupper,att
förskyddbehovienskilda atteller äretniska avsompersoner,grupper

ochrättighetermänskligaellervillkor åtnjutalika utövapåkunna
underrasdiskriminering,skall integrundläggande friheter, utgöraanses

vid-rättigheterskildatilllederåtgärder intesådana attförutsättning att
syftetsedanbibehållesde inteocholikamakthålles för attrasgrupper

uppnåtts.därmed
konventionenåtgärder. IaktivatillåterI 11konventionenILO an-nr

particular requirementsthedesignedspecial meettoatt measuresges
familydisablement,suchförwho,of res-age,as sex,reasonspersons

recognisedgenerallycultural tosocialponsibilitites status, areoror
bedeemedbeshallassistance, tospecial protection notrequire or

Artikel 5.2.discrimination.
andWorkersMigrantagainstDiscriminationCombattingskriftenI
Ze-författad RogerBulletin,InformationILOMinoritiesEthnic av

arbetsgivarerekommenderasräkningför ILO:s attBeijl utgivendegers
etniska mino-tillhörandemedlemmaråtgärdervidtar uppmuntrarsom

kansökt.skulle ha Dettaintearbeten desökaritetsgrupper att annars
riktaderekiyteringskampanjerspeciella motexempelvisske genom

arbetsgiva-förobligatoriumförespråkasVidareminoriteter.etniska ett
redovisning.årligefterföljandemedmångfaldsplaner,upprättaattre

självmål får arbetsgivaren avgöra.uppnå sittskallarbetsgivarenHur
diskriminering vidomvändellerkvoteringtillåter inteKonventionen

anställning.

Gällande7.1.4.3 rätt

påbud därom.innehåller ingetåtgärderaktivatillåterG-rättenE men
ochkvinnormellangäller mänlikabehandlingsdirektivetI an-som

möjlig-likafrämjaråtgärderhindraskalldirektiv inteDetta somges
be-gäller avlägsnadetsynnerhetiochför kvinnor när attheter män,

17-15238
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fintliga ojämlikheter påverkar kvinnors möjligheter .... Artikelsom
2.4.

aktivaBegreppet åtgärder inget rättsligt begrepp i någon delär av
den bindande EG-rätten, förekommer däremot i resolutioner ochmen
rekommendationer.

särbehandlingPositiv under förutsättningarvissa tillåten,är se av-
snitt 7.1.1.1.

EG-rätten tillåter inte kvotering.
Lagen etnisk diskriminering saknar regler aktiva åtgärder.mot om
Jämställdhetslagen uppdelad huvudavsnitt;i två förbudär mot

könsdiskriminering respektive aktiva åtgärder för jämställdhet. Enligt
lagstiftaren aktiva åtgärder säkerställa lagen med dessär sättett att att
förbud diskriminering blir verksamt medel. två huvudav-Demot ett
snitten bildar tillsammans helhet. Med aktiva åtgärder krav påen avses
framåtsyftande åtgärder från arbetsgivarens försida uppnå jäm-att
ställdhet arbetslivet. Medi jämställdhet i arbetslivet enligt 1 §avses
kvinnors och lika ifråga arbete, anställnings- och andramäns rätt om
arbetsvillkor utvecklingsmöjligheter i arbetet. Härmedsamt ävenavses

ochjämn fördelning mellan kvinnor i skilda arbete ochmän typeren av
inom olika kategorier arbetstagare. Med uttrycket jämn fördelningav
brukar förstås vartdera könet skall med minst 40att representeratvara

arbetstagarna.procent av
Bestämmelserna aktiva finnsåtgärder i och ålägger3 11om -

alla arbetsgivare förinom sin verksamhet bedriva plan-att ettramen
och målinriktat jämställdhetsarbete.mässigt kan innebäraDetta att an-

passning arbetsplatsen så den lämpar sig för både kvinnor ochattav
förArbetsgivaren skall verka lediga anställningar söksmän. även att av

båda utbildning och andra lämpliga åtgärder främjakönen samt genom
fördelning mellan könen i skilda arbete och oli-jämn inomtyper aven

ka kategorier arbetstagare. Det åligger vidare arbetsgivaren verkaattav
för arbetstagare för sexuella trakasserier eller förinte någon utsättsatt

anmälantrakasserier på grund könsdislcriminering. Förekomstav en om
löneskillnader mellan könen skall kartläggas. En arbetsgivareav som

eller fler arbetstagare skall årligensysselsätter tio även upprätta en
skriftlig för jämställdhetsarbetet. Planenplan skall innehålla översikten

de aktiva åtgärder behövliga arbetsplatsen ochpå vil-äröver som ange
åtgärder arbetsgivaren eller genomfö-ka dessa påbörjaattav som avser
kommande året. planen skall också översiktligt redovisasunder det Ira

resultatet den kartläggning löneskillnader mellan kvinnor ochöverav
skallarbetsgivaren de åtgärder motiverasmän göra samt somsom av

redovisning hur dekartläggningen. En planerade åtgärderna harav ge-
nomförts skall efterföljande års plan.in itas
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könsdiskrimi-förbudetträffasskullenormaltAgerande, motavsom
ledbeslutetkan visaarbetsgivaren ärtillåtet ettkan attnering, omvara

särbehandlingarbetslivet positivjämställdhet ifrämjasträvandeni att
stycket.andra16 §

enligtbyggeråtgärderanställningsfrämjande1974:13Lagen om
arbetsmarknadsmyndig-tankenpå21973: 129förarbetena prop. atts.

berörda organisatio-ochmed arbetsgivarevid överläggningarheterna
ska-syftevidtas ikan behövaåtgärdervilka attdiskuteraskall somner

funktionshindrade arbetstagareochför äldre attmöjligheterbättrepa
arbetsmarknaden. Omdenanställning påerhålla öppnabehålla eller
Arbetsmarknadsstyrel-såvälsamförstånd kanuppnås ilösningarinte

vilka åtgär-anvisningarutfärdalänsarbetsnämndenAMS, omsomsen,
AMSkananvisningarna ytterstaFöljs intevidtas.behöverder somsom

denanställamåstestraffansvarvidarbetsgivarenförordnaåtgärd att
arbetsfönnedlingen.frånanvisasperson som

arbetsgiva-föreläggastöd lagenmedkanLänsarbetsnämnden enav
ochstorlekarbetsstyrkans sammansätt-uppgiftlämnavid viteatt omre

huvudsakli-ochnationalitetarbetstagarnasblavseende påmedning a.
någonsinmöjlighetdennaosäkert7§.arbetsuppgifter Det är omga

utnyttjhar ats.
förföremålnärvarandeför översyn.Lagen är en

länder.andraåtgärder någraiAktiva7.1.4.4

iStorbritannientillåtnaomständigheterunder vissaåtgärderAktiva är
möjlighetminoriteteretniska attsyfteanvänds ide utsattaatt geom

åtgärder bestå-Riktadearbetsmarknaden.villkor pålikapåkonkurrera
harockså tillåtna. Dessutomutbildning t.ex.ellerpraktikende ärav

akti-möjlighetarbetsgivarorganisationeroch attfackföreningar genom
finnsetniskaolikamedlemmarverka föråtgärder att re-grupperurva

alla nivåer.organisationenspresenterade på inom
interekryteringVidtillåten. ärintediskrimineringomvändS.k. är

tillåten.särbehandlingpositivheller
efter-skyldigaanställdamed fler 35 attarbetsgivareHolland änI är

anställdadebland upprättamångfaldproportionerlig samt ensträva
årligenvidare arbetsgivarnaåläggerändamål. Lagen attdettaplan för

minorite-etniskaanställdaandelenangående utgörsrapportera avsom
ådömas böter.kanintearbetsgivare rapporterarDenter. som

uppfyllt sinahararbetsgivarnaberördadetredjedelEndast aven
Deföremål förnärvarandeför översyn.varför lagen äråligganden, en

försvinner.sanktionemapågår bl.a.planeraslagändringar attutsom
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Aktiva åtgärder tillåts i USA och arbetsgivare i viss utsträckningär
tvingade vidta sådana.att

I alla arbetsgivare, fackföreningar och arbetsförmedlingarstort sett
med anställda ålagda15 tydligt affischera arbetstagar-än är attmer om

rättigheter i fråga skydd diskriminering och hur de skallmotnas om
de för diskriminering.utsättsagera om

Aktiva åtgärder rekryteringvid formi platsannonsering i medierav
vänder sig till vissa etniska minoriteter eller i platsannonser lämnasom

uppgift företag följer principen "lika möjligheter tillåts,att ettom om
liksom utbildning riktad viss etnisk målgrupp. vidare vanligtDet ärmot

företag mångfaldsplaner.att gör
Etnisk kartläggning se nedan sker i utsträckning till följdstor av

regleringen kring offentlig upphandling, avsnitt för7.2.1, ävense men
det skall mål i mångfaldsplaner och därefter utvärderaatt att ange

dessa.
arbetsgivareEn gjort sig skyldig till diskriminering kansom av

domstol åläggas utveckla och tillämpa aktiva föråtgärder kommaatt att
till med diskriminerande anställningpolitik.rätta en

Kvotering tillåtet.inteär
antidiskrimineringslagFörutom Canadian Human Rights Acten - -

har Kanada lag bl.a. innehåller regler aktiva åtgärderen som om
Employment ArbetsgivareEquity Act. med fler arbetstagare100än
omfattas lagen, bygger på kartläggning arbetstagares etniskaav som av
tillhörighet med efterföljande rapporteringsskyldighet till federalen
myndighet.

aktiva åtgärderna ålägger bl.a.De arbetsgivare genomföra sådanaatt
åtgärder skäligen kan krävas för arbetstagare skall kunna haattsom

utföramöjlighet arbete på arbetsplatsen. Detta innebär arbetsgi-att att
skyldig i samarbete med arbetstagarnas fackliga organisa-är attvaren

tioner kartlägga den befintliga arbetsstyrkans etniska tillhörighet samt
analysera anställningsrutinerorganisationens för förebygga etniskatt
diskriminering. Vidare skall arbetsgivaren föranta ett attprogram
komma till med den underrepresentation kan förekomma.rätta som
Arbetsgivaren skall vidare plan måli åtgärder och tidsra-samten ange

denne arbetar efter för nå målet. åtgärder vidtagitsDe ochattmar som
de framsteg gjorts skall arbetstagarna hållas underrättadesom om.

åläggerLagen inte arbetsgivaren sådana skyldigheter kansom anses
oskäliga, hellerinte anställa eller befordra okvalificeradeatt personer.

arbetsgivareEn kan inte heller åläggas med stöd lagen skapaav nya
arbetstillfällen.

arbetsgivareEn har gjort skyldigsig till etnisk diskrimineringsom
kan domstol åläggas med aktiva åtgärder.att ettantaav program



Överväganden och förslag 2251997:174SOU

områdetarbete påArbetsmarknadspartemas7.1.4.5

oktober 1995denFlorens 21iSociala-Dialog-ToppmöteVid EU:s an-
förklaringeuropanivåpåarbetsmarknadens parter omgemensamtog en

främjafrämlingsfientlighetochrasdiskriminering samt attförebyggaatt
enbartkonstaterasförklaringenarbetsplatsen. I attbehandling pålika

förtillräckligtrasdiskriminering inte attärskyddrättsligt mot un-ett
och beteen-sinnesstämningarfrämlingsfientligaochrasistiskadanröja

förvidtakanorganisationeråtgärderfram tillFörslag läggsden. som
elleretniskhudfärg,grundvalpådiskrimineringförebyggaatt av ras,

religion.ellerhärkomstnationell
objekti-tillföreslås blarbetsmarknaden attpåOrganisationerna a se

handlingslinjerbeslut ochgrund förtillfår liggaurvalförkriterierva -
antaganden.eller orättvisafördomardiskriminering,inte

omfattande arbetelagtarbetsmarknadenshar ettSverigeI parter ner
motverka dis-ochförebyggaarbetsplatsenolikaför på samt attsättatt

arbetslivet.ikriminering
rekommendationutfärdatTCO harLOSAF, samt gemensamen

främlingsfientlighetochrasdiskriminering samt attförebyggaAtt
uttalasrekommendationenarbetsplatsen. Imöjligheter påfrämja lika

kulturar-detingår ivärderingar"grundläggande gemensammaatt som
undanröjaeuropeiskaallai ärtraditionerna atträttsliga staterdeochvet

möjligheter. Par-likafrämjaochrasdiskrimineringform attvarje av
svensktiInvandrareskriftdärefter givithar utterna gemensamen -
och in-svenskamellanerfarenheterspeglar mötenarbetsliv avsom-

förhoppningenuttrycker är attnäringsliv. Parternasvensktvandrare i
fack-ochföretagsledningarförinspirationskällaskriften kan utgöra en

deklarationendenandadenarbeta ivillklubbar gemensammasomsom
för.uttryckgett

mångkultu-ochMigrationprojektetoktober 1996sedandriverSAF
Arbetsmarknaden, Ent-områdenaomfattarProjektetföretagande.rellt

Multi-och rasism,Främlingsfientlighetföretagande,ochreprenörskap
arbetsmarkna-gällerdetPolitiska initiativ. Närochledarskapkulturellt

policydokument,infonnationsmaterial,medblaprojektetarbetarden
underlättaförlagstiftningochreglergällande attgenomgång an-av

ochsamverkansformertillförsöknyföretagandeochställning samt nya
ochinvandrareförunderlättaförsvensk kommunregler i att svens-en

förekommerpolitiska initiativendegällerVadarbetsmarknaden.kar på
ochLOmellan SAF,samverkansgruppennämndadenförutom ovan

Equalityof RacialCommission samtbl.a.medkontakterTCO även
2000.till Sverigebrittisk föregångareOpportunity,forRace
användasavseddaskriftervidare är attharSAF exem-gett ut som

diskussionerstöd ipersonalchefsträffar,vidunderlagpelvis somsom
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och debatter utbildningssammanhang,i bl.a. Invandrama ochsamt ar-
betsmarknaden och Näringslivet vinner på mångfald. Därutöver har
föreningen återkommande invandrarföretag och invand-reportage om

i arbetslivet i sin tidning.rare
LO:s arbete med integrationsfrågor sker flerapå plan, bl.a. i samar-

bete med arbetsmarknadens övriga och med invandrarorganisa-parter
tioner. Därutöver sker omfattande internt fackligt arbete med måletett

invandrarnas fackligarepresentation i de skallatt organen vara propor-
tionellt till medlemstalet. särskiltEtt integrationsutskott har tillsammans
med Stockholm Universitet, Fastighetsanställdas förbund och Institutet
för arbetslivsforskning kartlagt invandrares på facklig verksamhet,syn
deras krav på facket, informationsbehov Arbetet har komplette-m.m.

med seminarier bl diskriminering arbetslivet.i Arbetet harrats om a
resulterat i handbok för fackligt förtroendevalda med populär-att en en
version riktad till medlemmar förbundeni har getts ut.

LO planerar under våren 1998 bok demokratifrågoratt utge en om
riktad i första hand till invandrare deltar arbetslivsförberedandeisom
kurser.

samarbetetFörutom med övriga på arbetsmarknaden har TCOparter
sin invandrarpolitiska framtagit policy för invand-singenom grupp en

rarpolitik. Gruppen har skriften Invandrare och tjänste-även gett ut
behandlarmän" tjänstemännens situation.som

Vid kongressen beslutade1997 TCO aktivt verka dislrimi-att mot
nering invandrare i arbetslivet och för fler invandrare skall bliattav
fackligt aktiva. följd däravSom har organisationen beslutat kartläg-en

de utlandsfödda medlemmarna och deras fackliga uppdrag.ga
lndustritjänstemannaförbundet SIF och Vårdförbundet SHSTF

har projekt på kollegor kollegor innebärmötertemat attsom personer
med liknade yrken får stöd sina svenska kollegor. ochSIF Kommu-av
naltjänstemannaförbundet SKTF har skrifter hurgett ut om man ar-
betar med etniska frågor på det lokala planet.

Sedan slutet 1980-talet har SACO drivit avslutat projektettav nu
för uppmärksamma de särskilda svårigheter högutbildade in-att som
vandrare kan på den svenska arbetsmarknaden. Organisationenmöta
har vidare genomfört mängd olika delprogram syftei påverkaatten
opinionen och attityder. Programmen har skett formi seminarier,av
boken Hjämkraft på sparlåga, artiklar mentorprojektsamt ettm.m.
där kopplat ihop akademiker/yrkeskollega med invandrareman en en
med liknande utbildning eller yrke.

Flera SACO:s medlemsförbund har och har haft många aktivite-av
och de drivit själva eller medverkar i samarbete medter program som

statliga eller kommunala myndigheter. Akademikerförbundet harSSR
bildat nätverk medlemmar med utländsk bakgrund. Nätverketsett av
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internatio-skall dekartläggningresulterat iarbete har görasatt aven
klargöra hurarbetsmarknaden förpåmedlemmarnas situationnella att

anställningsförhållanden. Före-arbetslöshet ochfrågadet iut omser
kartläggas.kommerdiskrimineringetniskkomsten även attav

för förbättraantagitCivilingenjörsFörbundet har ut-attett program
bak-internationellmedcivilingenjörerhosnyttjandet kompetensenav

komplet-teknisksvenska,undervisning ibestårgrund. Programmet av
bevakning in-bättrenäringslivetprojektarbete iterande kurs, samt av

invand-lönestatistik försammanställninglönesituation,vandrarnas av
invandrare.stöd förmentorverksamhet tillochrare

rörandearbete1980-talet bedrivitslutet ut-Jusek har sedan ettav
Bl.a. harSverige.utländska jurister iförbehörighetochbildning en

skulle fungerakollegorsvenskadärochutarbetatsmodell prövats
juri-få kurs itidigt skulleinvandrade juristernaoch delotsar ensom

be-Jusektidningentillfällen iflertalhar vidsvenska. Jusekdisk ett
arbetslivet.diskriminering ietniskfrågorhandlat om

kommitarbetsmarknadenssektorn harstatligaden parterInom
med olikaanställdaantaletför ökaarbeta et-aktivt attöverens attom

sektorn driverstatligaUtvecklingsrådet for denbakgrund.nisk Inom
statsför-projektet EnArbetsgivarverketochhuvudorganisationema

projektethuvudsyfte med ärspeglar Sverige". Ett attvaltning som
respektochömsesidig hänsyngrundläggande,bidra tillaktivt att en

bakgrund,kulturellolikaoch arbetstagare samtmellan arbetsgivare av
integre-långsiktigt kanarbetstagare,olikamellaninbördes avgrupper

arbetsplatsema.statligapå deoch vardagi värderingarras
förseminarierhållitårenunder de attharArbetsgivarverket senaste

bakgrundmed utländsktillgångdenkunskapenöka personersomom
mångfaldKulturellPolicyskriftenstatsförvaltningen.förkan utgöra -

mångfal-Utvecklaskriftenstatsförvaltningsvenskstyrka för samten
arbetsplatsernamångfalden påetniskadenexempel på hurmedden

publicerat.verketutvecklas harkan
Försäkringskas-Landstingsförbundet,Kommunförbundet,Svenska

Samorganisa-Kommunala FöretagensArbetsgivarverket,seförbundet,
mångkul-skriften SverigeSACO har ioch ettKFS, LO, TCOtion -

och iarbetsplatserpådeangivitturellt samhälle är överens attatt om
främ-ochsamhällemångkulturelltförservice arbeta motoffentlig ett

medlem-sinaOrganisationernalingsfientlighet och rasism. uppmanar
arbets-och påavtalsområde, myndigheternairespektiveinomattmar

integrationspolitiken. Iförbättrapartssamverkanoch iplatserna överse
uppmärk-viktigtsärskiltdetärorganisationernauttalar attskriften att
såväl pådiskriminering,doldomedveten ellermotverkaochsamma

myndighetsutövning-ochoffentliga servicendeniarbetsplatserna som
en.
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Svenska Kommunförbundet har härutöver särskildutsett en pro-
gramberedning bestående förtroendevaldanio har uppmärk-attav som

frågor flyktingar, invandrare och social segregation.samma om
SAF, LO, TCO, Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet,

Arbetsgivarverket, Försäkringskasseförbundet och Kommunala Företa-
Samorganisation harSACO dessutom, tidigaresamt nämnts,gens som

tillsammans träffat överenskommelse "Mångfald i arbetslivet",en se
bilaga.

Intressentföreningen Sverige 2000 består medlemmar ,frånav
svenskt näringsliv, myndigheter och stat. Föreningen Sverigeäger
2000-Institutet övergripande verksamhet omfattar opinionsbild-vars
ning, fakta-insamling och kunskapsförrnedling främjar ökad mång-som
fald i samhälle och arbetsliv. Institutet anordnar träffar för erfarenhets-
utbyte mellan medlemmar och med andra förorganisationer arbete med
mångfald, faktainsamling och kunskapsförmedling mångfaldsom-inom
rådet och i opinionsbildande sammanhang i frågor rörande värdet av
mångkulturell kompetens i arbetsliv och samhälle.

Den nationella kommittén Europaåret rasism har till uppgiftmot att
verkställa integreringen den resolution Europaåret rasismmotav om

denEU 23 juli 1996. kommitténI ingår för blantog representanter a
SAF, SvenskaLO, TCO, Kommunförbundet, Arbetsgivarverket och
Stockholms läns landsting.

övervägandenl .4.6

Jämställdhetskommittén menade betänkandei sitt SOU 1978:38 att
särskilt det gäller rasdiskriminering har det länge stått klartnär att ett
diskrimineringsförbud kan behöva förenas med särskilt skydd mino-
riteter syftei ställa dem på jämställd fot med majoriteten.att

Med hänsyn till vad anförts i avsnitt etniskal.l minorite-som om
ställning arbetsliveti i dag vi jämlikheten mellan olikaters attanser

etniska främjas.måste vår uppfattningDet oavsiktlig in-är attgrupper
direkt diskriminering den vanligaste formen diskriminering iär av ar-
betslivet. därförDet angeläget ändra människors attityder ochär att

och öka medvetenheten diskriminering. vi tidigareSomnormer om
konstaterat kan effektivt diskrimineringsförbud bidra till ändraett att
attityder och först på lång sikt. För åstadkomma för-attnormer, men
ändring på kort sikt bör därför diskrimineringsförbudetav normer
kompletteras med regler aktiva åtgärder. Också för åstadkommaattom

påtaglig förändring den nuvarande snedfördelningen mellan in-en av
vandrare och etniska svenskar yrkeni vissa torde därför aktiva åtgärder
behövas. Ytterligare skäl behovet i högre grad tillvara deett är att taav
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har.etnisk bakgrundolikakompetenserfarenheter och den personer av
vaksamhetmedföra ökadåtgärder skulle kunnapå aktivakravEtt en

öka möjlig-och såledesarbetsmarknadensmedvetenhet hosoch parter
stället förrationella grunder isakliga ochfatta beslut påheten att av

tillskulle kunnavälja bort kompetenseller fördomarslentrian varasom
organisationen.inytta

mångfald skulle, enligtåtgärder förskyldighet vidtaga aktivaEn att
fördomsfrittförfram, beredaläggaförslag kommerdet vi väg ettatt

Etniska minoriteterinrotadebrytahandlande och således mönster.
tidi-arbete desökapåtaglig stimulansfåskulle kunna attt.ex. somen

tillhörighet.följd sinsöka tilllönlöst attansett avgare
diskrimineringsådanhand omåtgärder taaktivakanDessutom

sådant diskrimine-åtgärder kanaktivapå. Genomförbudet rårintesom
dis-omfattasinteangripasfrån arbetsgivarebeteenderande avsomen

rikta sighandlande kankrimineringsförbudet. Arbetsgivarens mot en
detdiskriminerande platsannonser, utan attstörre t.ex. genomgrupp,

arbetstagarediskrimineradeenskildaeller någraurskilja någongår att
arbetssökande.eller

skyl-diskrimineringsförbudet med reglerkombineraGenom att om
mångfald vinnerförverksammapositivtarbetsgivaredighet för att vara

aktivtinriktade påblirsträvandenafördelen attden attstora merman
invandra-förbättringfortlöpandeochutvecklingpositivstödja avenen
arbetsgi-fråganmindre påarbetsmarknaden ochställning på om enres

enskilt fall.rättsstridigt iförfarithar ettvare

Målinriktat arbete1

föråläggas inomarbetsgivareuppfattning börEnligt vår att, ramenen
etniskfrämjaförarbetemålinriktatverksamhet, bedriva attsin ett

arbetsplatsen.mångfald på
eftersträ-verksamhet,för sinbör vidare, inomArbetsgivaren ramen

allaochalla nivåer iarbetsstyrka, påorganisationens typeratt avva
samhälletmångfalden ietniskaspeglar denlångt möjligtarbeten, så

samband medkan ske iarbetskraften.tillgängliga Dettadensåvitt avser
Arbetsgiva-kompetensutveckling.ellernyrekrytering, utbildning annan
för alladen lämpar sigsådantill miljönbör är attäven att ar-seren

hänseende.psykisktfysiskt ochbåde ietnicitet,betstagare, oavsett
fackligaanställda och demed desamverkanbör utföras iArbetet

åliggandenarbetsgivamasväsentligt böralltorganisationerna. I vara
Åtgärder kanjämställdhetslagen.enligt sägasdesamma varasomsom

möjlighe-aktuella, deblir naturligtvis inte rörkönsspecifika t.ex. som
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förena förvärvsarbete och föräldraskap. föreslårVi dock vissaterna att
andra modifieringar jämfört med jämställdhetslagen.

Vårt förslag innebär arbetsgivare på intitiativ skall främjaatt eget
den mångfaldenetniska på arbetsplatsen.

Vid beslut nyrekrytering, utbildning och kompetensutvecklingom
skall således arbetsgivaren alltid ha mångfaldsaspekten i åtanke.

Arbetsgivaren skall vidare ha klar målsättning. kan frå-Deten vara
enkla och obyråkratiska mål arbetsgivaren, gångatt nästaga om som

någon skall anställas företaget,i försöker rekrytera från etnisk mino-en
ritet. Målet kan arbetsuppgifterna eller arbetsplatsen. Somäven röra
exempel kan arbetsrotation, arbetsvidgning eller utbildning förnämnas

bryta innebär etniskviss har be-mönsteratt attsom personer ur grupp
gränsade arbetsuppgifter, överrepresenterade i viss arbeteär typen av
eller endast finns på viss nivå i organisationen. Utbildningen kan även
riktas normbildande i arbetsledande ställning ellermot personer per-
sonaladministrativa befattningar.

I kravet på målinriktade åtgärder ligger krav på planmässighet.ett
Erfarenheter arbetet med jämställdhet har planmässighetvisat harattav
betydelse för framgång med strävandena efter jämställdhet.

arbetsgivare bör således planeraEn arbetstagarnas kompetensut-
veckling, utbildning och liknande utifrån mångfalden i organisatio-att

skall främjas, i alla arbete och bland olika kategoriertypernen av av
arbetstagare.

aktiva åtgärder infördes i jämställdhetslagen fannsNär ursprungli-
inte krav på arbetsgivare skulle jämställdhets-större upprättaattgen

plan. visade vid utvärdering förutsättningarna baraDet sig atten upp-
fyllts i mindre utsträckning. Vid lagändring infördes1992 såen en
åläggande för arbetsgivare med anställda skriftligen9än attmer upp-

jämställdhetsplaner.rätta
Enligt direktiven har det ålegat utredningen möjlighe-övervägaatt

införa regel skyldighet för arbetsgivare upprättaterna att atten om en
motsvarighet till jämställdhetslagens jämställdhetsplaner. deFörutom
praktiska problem gällerkan uppstå vad målsättning och utvärde-som

mångfacetteratring i samhälle har invändningar idén underett mött mot
utredningen. har risken planerna endast skulle bliDe avsett att en
skrivbordsprodukt och ytterligare arbetsbörda för arbetsgivaren. Vi-en
dare har framförts tvivel möjligheten korrekt uppskatta denatt et-om
niska fördelningen på arbetsplatsen förhållande samhället. Tilli till
skillnad från problemen på jämställdhetsområdet det endastinteär
två kvinnor och jämförs. Arbetsmarknadensmän parternagrupper, som
har frivillighet kan skapa bättre motivation för mångfaldsar-ansett att
bete. Härtill kommer lagförslag fleravårt innehåller andraatt genom-
gripande åtgärder för motverka etnisk diskriminering arbetslivet.iatt



Överväganden förslagoch 231SOU 1997: 174

fram förslagfrån lägga någraden bakgrunden avstår viMot attatt nu
skriftliga för aktivaplaner sittarbetsgivare skall åläggas upprättaatt

får frå-det lagens avsedda verkan uteblirmångfaldsarbete. Visar sig att
sådana påövervägas nytt.gan om

de aktiva åtgärderna avseddatidigare angivitsSom är att tem-vara
aktivasyftet nåtts. åläggandeoch skall upphöra Lagensporära när om

arbetsstyrka, alla nivåerupphör således organisationens pååtgärder när
mångfaldenspeglar den etniska ioch alla arbeten, såi typer sam-av

skallarbetskraften. målet nåttden tillgängliga Närhället såvitt äravser
behålls.endast till proportionernaarbetsgivaren attse

fö-upptagningsområdet förhär det normalaMed samhället ettavses
företagetsåledes beroende på vilken nivå ioch varierar ärretag som
exempelvis Tida-innebär företag iför jämförelse.aktuell Detta att ett

ochfinns Tidaholmarbetsstyrka med den iholm bör jämföra sin som
upptagningsområdet för företaget. Omnormalaomnejd detta detärom

respektiveanställda med svensk etnicitetmellan deproportionerna an-
relevantaproportionerna i dettillhörighetetnisk upptag-motsvararnan

gälla.aktiva åtgärder längreskall åläggandena inteningsområdet om
upptagningsområdet i ställetspecialisttjänst kanGäller det motsvaraen

for jämförelsen. inne-då underlag Dettahela södra Sverige, utgörsom
förhållandena iskyldig aktivt åtgärdaföretag kanbär attatt ett envara

omfattasandra delar företaget inteunder detviss nivå i företaget, att av
ochkraven på inriktningeninnebär ocksåskyldigheten. Det att samtav

arbetsgi-variera frånåtgärderna kommeromfattningen de aktiva attav
regionala skäl.oftatill arbetsgivare, avvare

Arbetsförhållanden7 1 2
. .

arbetsförhållandenaföraktivt verkaarbetsgivare bör åläggasEn attatt
for alla, etnici-sådana arbetet lämpar sigarbetsplatsenpå oavsettär att

genomföra sådana åtgärderskallinnebär arbetsgivarenDetta atttet.
ha möjlighetför arbetstagare skall kunnaskäligen kan krävas attsom

kommaåtgärder skall kunna iarbetsplatsen.utföra arbete på Deatt som
bl sådanaregleringen jämställdhetslagen,fråga enlighet med iiär, a
och i övrigtoch arbetsmiljönarbetets organisation påsikte påtarsom

bedrivs.under vilka arbetetde förhållandena
tänkas komma ifråga desammaåtgärder kanMånga de ärav som

jämställdhet mellan kvinnor och Viför uppnårelevanta män.är attsom
förslagsid där förteckninghänvisar till 1978/792175 92 i gesenprop

arbetsorganisation.arbetsmiljö ochtill tänkbara åtgärder såvitt avser
Ytterligare exempel kan ges.
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Arbetsgivare bör förkunna verka det finns möjlighet för arbets-att
semesterledighet under högtider inte infaller samti-tagare att ta ut som

digt med de officiella svenska.
Flexibla arbetstider underlättar för individer behöver studera.som

flertalManualer på språk kan införas. åtgärd kanEn i såett attvara
utsträckning möjligt komplettera vamingstext med symboler.stor som

Som angivits många de åtgärder föreslagits i jam-ärovan av som
ställdhetsarbetet tillämpliga arbetet föri ökad mångfald,även t.ex. att
arbeten kräver räckvidd, maskiner eller andra hjälpme-storsom genom
del möjligaste underlättasi mån och begränsas.

religioner förbjuderMånga sina viss de fall friaIutövare ätaatt mat.
måltider ingår i lönen, eller subventionerade bör arbetsgivare där-är en
för till det finnas reella Skeralternativ. löneavdrag för lunch börattse
avdrag vidare kunna underlåtas för på grund påbud ien person som av
sin religion fastar under längre period.en

föreslårVi således arbetsgivaren skall genomföra sådana åtgär-att
der skäligen krävaskan med hänsyn till arbetsgivarenssom resurser
och omständigheterna i övrigt, för arbetsförhållandena skall lämpaatt

försig människor med olika etnisk tillhörighet.

Etniska trakasserier

arbetsmiljön med hänsyn till etnisk mångfald innebärEn anpassning av
det bör åligga arbetsgivaren vidta åtgärder för förebyggaäven att att att

och förhindra arbetstagare för trakasserier har sambandutsättsatt som
eller förmed den etnicitet trakasserier på grund anmälan et-omav en

nisk diskriminering.
Som framgått avsnitt omfattas generella förhållanden3 negativa iav

arbetsmiljön arbetsmiljölagstiftningen.av
I jämställdhetslagen åläggs arbetsgivaren verka för inte någonatt att

arbetstagare för försexuella trakasserier eller trakasserier påutsätts
grund anmälan könsdiskriminering. Lagstiftaren attav en om menar
sexuella mellan arbetskamrater till kvin-trakasserier så starkt knutnaär

och lika arbetslivetoch villkor i de lämpligen bör be-mäns rätt attnors
handlas för jämställdhetslagens reglerinom det aktiva jäm-ramen om
ställdhetsarbetet.

tillämpligtVi det gäller etniskasynsätt äratt när tra-menar samma
kasserier, det trakasseriersig med delvisäven rör annatom om sam-
band den anförda. regel innebörd arbetsgivareEnän attovan av en
åläggs vidta åtgärder för förebygga förhindraoch arbetstagareatt att att
och arbetssökande för etniska trakasserier och trakasserier påutsätts
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dendärför införas ibördiskrimineringetniskanmälangrund omav en
lagen.nya

åtgärder, tillregel aktivahärförYtterligare är attargumentett omen
under till-skulle ståreglering,arbetsmiljölagstiftningensfrånskillnad

tillhörighetmed etnisksamband utgörharTrakasserierDO. somsyn av
etniskformegentligenförredogjorttidigarevidetenligt synsätt aven

halåta DOskäl intemeningvårenligtsaknas attdiskriminering. Det
arbetslivet.förekomma ikandiskrimineringetniskalltillsyn över som

för arbetsgi-åliggandeinnebärregelinförasdärförbör ettDet somen
trakas-etniskaförhindraochförebyggaåtgärderaktivaatt genomvaren

diskriminering.etniskanmälangrundpåtrakasserierellerserier omav
slåruttryckligenpolicyförklaringutarbetararbetsgivarenAtt somen

tolereraskommerintearbetsplatsenpå atttrakasseriersexuellafast att
förof PracticeCodeEU-Kommissionensbetydelsefullt iframhålls som

sexuellaarbetetisigochbryr sig motledningenvisa attatt engagerar
detillförspolicynbetydelsenframhålls utVidare atttrakasserier. av

arbetsgiva-beskriverutarbetashandlingsplanochanställda att somen
lämnas.trakasserieranmälandåtillvägagångssätt omrens

trakasseri-etniskadetgällandesig rörförhållanden närSamma gör
arbetsgi-såledesåtgärdernade aktivabeståndsdel atti ärviktigEner.

tolere-intediskrimineringetniskklartpersonalpolitik gör atti sinvaren
Återkommande in-arbetsgivarensinformationverksamheten.i omras

slagdettatrakasseriervilka följderochfråganställning i avsomom
infonnationenGenomförebygga övergrepp.få kankan sätt attettvara

etniskaarbetetsig i tra-företaget motarbetsgivarenvisar att engagerar
kasserier.

följ ande.innehållaPolicyn kan även
etniskabegreppetfaller under tra-beteendendeExempel på som

kasserier.
olagliga.kantrakasserieretniskaUttalande att varaom

trakas-etniskaförblirdenvilka utsattUppgift sompersonerom
till.vända sigkanserier

anmälanpåpliktarbetsgivarensbeskrivning att4. En omageraav
hand-framgåbörbestår. Detplikten attvaritrakasserieretniska samt

skyndsamt.skall skeläggningen
föraktuellablikan tra-de sanktionerklargörandeEtt ensomav

7.1.2.3.arbetstagarekasserande
Sexu-tillremissvarsittArbetarskyddsstyrelsen har i rapporten om
påtydliga kravuttalat attarbetsgivarensoch atttrakasserierella ansvar

särbehandling intekränkande accepte-skall klargöraarbetsgivaren att
särbe-kränkandeförebyggaverkningsfullt förverksamheten atti ärras

trakasserier.etniskagällande försigförhållandehandling. Samma gör
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informationenI till de anställda bör vidare informationingå attom
affischer med rasistiska motiv, pamfletter eller klotter med rasistiskt
innehåll inte på arbetsplatsen.accepteras

Vad vi skall åligga arbetsgivare då etniska trakasserier fö-anser en
rekommer på arbetsplatsen framgår avsnitt 7.1.2.3.av

Rekrytering1.4. 6.3 m.m.

Arbetsgivaren skall enligt vårt förslag verka för lediga anställ-att
ningar söks människor med olika etnisk tillhörighet. första förut-Enav
sättning för skall kunna söka arbete han eller honatt ärett atten person
känner till det ledigt. arbetsgivareEn bör därför, vid nyrekryte-äratt
ring, efter också använda formella kanaler anmälasträva att attgenom
lediga platser till arbetsförmedling eller platsannonsera. inte alltförEtt
ovanligt rekrytera anställda dagi arbetsgivaren vänder sigsätt att är att
till sina anställda och efterforskar de känner till arbetssökande ellerom
människor kan intresserade anställning i organisationen.som vara av

sådana informellaOm kanaler mun-mot-mun—metoden används på
arbetsplatser arbetstagaresaknar från etniska minoritetsgrupper,som
riskerar dessa från möjligheten till anställning. Genomutestängasatt att
använda formella kanaler breddas rekryteringsbasen.

arbetsgivareAtt enbart använder sig mun-mot-mun-metodensom av
vid rekrytering kan, enligt vår mening, medföra förrisk indirekt dis-
kriminering, åtminstone vidi mening, arbetsstyrkan etniskt ho-ärom
mogen.

Som framgår expertutredningen SOU 1996:14, ovan, spelarav se
informella sökkanaler mycket roll vid rekrytering, vilket såledesstoren
kan innebära diskriminering arbetssökande med anknytningen av svag
till sociala nätverk, eftersom sådana sökande har bristande möjligheter

få information informellajobb via kanaler. för denEnatt vägom ar-
betsgivare verkar för lediga anställningar söks människorattsom av
med olika etnisk tillhörighet kan därför formellaanvända ka-attvara
naler eller informella kanaler når olika etniska kategorier.som

Särskilda rekryteringsinsatser kan arbetsgivaren igöras attgenom
platsannonser och till arbetsförmedlingen särskilt arbets-t.ex. attanger
givaren sökande med invandrarbakgrund. har polisenDettagärna ser
redan Vidaregjort. kan arbetsgivare lediga platser i tid-annonsera om
ningar, reklam i etermedier eller liknande vänder till ellersigsom som
bäst når etniska minoriteter. företagAv och myndigheter börstörre

kunna sig ytterligare insatser, i form särskild infor-vänta tman ex. av
mation till arbetssökande i samarbete med arbetsförmedlingen eller på
andra eller vid kontakter med skolor och andra utbildningsanstaltersätt



Överväganden förslagoch 2351997:174SOU

förklartbör arbetsgivarenhead-huntingVid göraintresse. upp-av
invandrarbakgrund kan kommameddragstagaren ävenatt personer

för anställning.ifråga
svenskar böretniskafinnsbaraarbetsplats idet påOm stort setten

nyanställningardet, vidtalarsärskilda skälintearbetsgivaren, emotom
tillhörighetetnisksökandefinnaförsigsärskilt anstränga att annanav

här dockföreslårhand ökar. Viandel eftertill dennaoch söka attse
skyldighet.ingen

möjlig-mångfald haretniskeftersträvaraktivtarbetsgivareEn som
etnisktillhörsökanden ärsärbehandlapositivthet somatt gruppensom
.7.2.avsnitt 7.1arbetsplatsen,underrepresenterad på se

målinriktatbedrivaåläggsarbetsgivarenInnebörden ettattatt ar-av
åtgärderarbetslivetmångfald ietniskfrämja ärför aktivt attbete att

vidareinnebärtillåts. Detjämlikhet inte attmotverkar en ar-omsom
männi-söksanställningarledigaverka föråläggsbetsgivare attatt av

plat-åläggandetarbetsgivarenbryteretnicitet,skor, motoavsett om en
användssvenskar,etniskaenbart tillriktar sig tester somomsannons

ellerdiskriminerandeutformas påanställningsförfarandet sättunder
arbetssökandemissgynnarpåintervjuerställs vidfrågor sättett avsom

tillhörighet.etniskviss
diskrimineringjusttill DOanmälningarnadel rörmycketEn stor av

uppgifterfåtthar viutredningens gångUnder ävenanställning.vidi om
generelltetniska minoriteteranställningssituationenidet äratt som

förhål-dessabakgrundsvårigheterna. Detde är motstörstamöter av
åläg-rekryteringreglerna kringutforma justvaltlanden harvi att som

regleringsådaninförafrån näravståttför arbetsgivaren,gande attmen
Härtillåtgärder.kompetenshöjandeochutbildningdet gäller annan

invandrar-medutbildning mångadenförmycket talarkommer attatt
utbildningspråket.svenska Dennaibehovbakgrund ärstörstär avav

enskildedenför och intehandförstasamhället ilämpligenbör svara
arbetsgivaren.

Kollektivavtal6.47.1.4.

allaföranvisningardetaljeradeheltäckande ochgår inteDet att ge
önskvärt.heller Ivilket intekan vidtagas, ärbör ochåtgärderolika som

självaarbetsmarknadens attdet viktigt utrymmestället parterär att ges
för-derasbästtillvägagångssättocharbetsmetoderfinna de passarsom

arbetsgivarnasdelmåstemångfaldförhållanden. Arbetet avvara en
arbetsplat-medarbeteorganisationernasfackligaoch de gemensamma

huvudansvarethardetmeningvårfrågor. Enligt är parterna somsens
utvecklingfortsattförväntarVibedrivs.arbeteför aktivtatt ett oss en
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där arbetsmarknadens utformar de åtgärdsprogramparter gemensamt
skall följas och således finner de lämpliga former för verksamhe-som

ten.
Jämställdhetslagen innehöll ursprungligen reglering innebaren som
arbetsgivarens skyldighet vidta aktivaatt åtgärder kunde frångåsatt

regler fastställda i kollektivavtal ingångna eller godkändagenom av en
central arbetstagarorganisation. Syftet med bestämmelsen just attvar ge

själva finna de arbetsmetoderparterna utrymme bästatt passadesom
deras förhållande. förarbetenaI till bestämmelsen i 1979 års jämställd-
hetslag detta skedde i förlitan på skulleatt användaatt parternaangavs

för bedriva effektivt arbete förutrymmet jämställdhetatt i lagensett
riktning prop. 1978/792175 30 ff.s

Jämställdhetsutredningen i sitt betänkande årTio med jim-angav
ställdhetslagen förväntningarna inte hade infriatsatt i mindreänannat
utsträckning och det således fanns anledning skärpa kraven.att Ut-att
redningen konstaterade också arbetstagarorganisationema,att som
iklätt sig tillsynen hur arbetsgivaren fullgör sina skyldigheter enligtav
avtalen, i vissa fall hade visat påtaglig passivitet det gälldenär atten
beivra brister i arbetsgivamas jämställdhetsarbete. kundeDet inte ute-
slutas, menande utredningen, jämställdhetsintresset ibland fått vika iatt
konkurrens med andra frågor SOU 1997:41 f292 ff..292 Motsamts
denna bakgrund föreslogs regel innebärande lagens bestämmelseratten

aktivt jämställdhetsarbete inte skulle får inskränkas eller upphävasom
kollektivavtal. Regler avvek från lagens bestämmelsergenom som

skulle dock få avtalas i kollektivavtal dessa stod i överensstämmel-om
med lagens regler eller frånavvek dessa bara komplette-attse genom

rande regler avtalats.
Regeringen instämde delvis i jämställdhetsutredningens bedömning

prop 1993/94: sid f.,147 41 ansåg det otillfredsställande JämOattmen
i utsträckning skulle förhindrad tillsyn med hänsynstor utövaattvara
till det fanns kollektivavtal. Regeringen menade den före-att även att
slagna uppdelningen riskerade leda till svåröverskådliga tillämp-att
ningsproblem och föreslog arbetsgivaren skulle bli skyldig iakttaatt att
lagens regler kollektivavtal hade träffats.även ettom

Det saknas anledning lösa frågan annorlunda såvitt gäller etniskatt
mångfald på arbetsmarknaden, lagen gäller alltså vid sidan kollekti-av
vavtalen.

7.1.4.7 Hjälpmedel arbeteti

hjälpmedelDe härvi omfattar dels kartläggning dels skriftligtar upp
mångfaldsplan. föreslårVi ingen skyldighet i denna del, tarmen upp
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arbetetanvändbara verktyg imångfaldsplanochkartläggningbåde som
läm-kartläggninggällerdetarbetsplatsen. Närmångfald påetniskför

detbetonavill samtidigttill. Visådan kan gåtill hur attförslagvinar
villarbetsgivareförnuft. deFörvanligthandlartill del suntstor somom

redogörelsenedanståendekankartläggningutföraochvidare varaen
till hjälp.

förslagfram någotfrån läggaavstårtill vi attOrsaken attatt omnu
målkvantitativtför nå bestämt närarbetaarbetsgivareålägga ettattatt

vifrämstbland arbetstagarnafördelningenetniska är attdendet gäller
tillräckligt stödfåtthainteViriktigttideninte ossansermogen.anser

medföra, nämligenskulleåliggandesådantkonsekvensför den ettsom
Tankenanställda.sinaetniskt kartläggaskallarbetsgivarekrav på attett

negativaantecknasskulletillhörighetetniskaanställdasde asso-geratt
syften. Farhågorför ondatillhörighetetniskregistreringtillciationer av

också.finnsmissbrukrisk förom
fråganutvecklaanledningfinnsemellertid det attVi att omanser

redovisaochtillhörighetefter etniskanställdaandelenkartläggning av
för-etniskförmålhållandrafinns på sättaerfarenheter att enavsom

kartläggningsar-för hurarbetsplats ochanställda på ettdelning enav
och arbetstagaredär arbetsgivarearbetsplatsertill, såkanbete att

sådantförledningkandetpåbörja arbeta ettvill sättetredan ar-nu
bete.

Kartläggning7.1.4. 7.1

avläsaför kunnaochmålnå visstförarbete attframgångsrikt ettEtt att
utgångslä-kunskaperförutsättermåletnåarbeteresultatet attett omav
lönsamhet,ekonomiskaföretagsutvecklingengällakanDet ettget. av

företa-ikostnadsutvecklingenellerförsäljningsinsatserresultat avav
kvantitativökadmålnåförarbetegällersak att ettSamma ettget. om

egentligenalltsåkräverarbetet attmångfald. Detetniskkvalitativoch
verksamhetendenförhållandena ikartläggerarbetsgivarevarje egna

tid-viss givenvidsituationenuppfattninganställda. Enbland de enom
resultatetavläsaskall gådetförförutsättning attocksåpunkt attär en

harmåldeoch sattsochåtgärder närvidtagna avgöra uppsomomav
har nåtts.

kartlägg-omfattaskansådanaförhållandenFöljande är av ensom
arbetsplats.anställda pådening rör ensom

ocharbetenolikaanställda påantaletbeskrivning typerEn avav
inbördesoch dentillhörighetetniskefterorganisationennivåer inom

anställda.antaletandelenochfördelningen av
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Kartläggning fysiskaden arbetsmiljön för arbetsför-attav se om
hållandena lämpar sig för med olika etnisk tillhörighet.personer

Statistik arbetsskador, sjukfrånvaro och förtidspensionering-över
för dominerade etniska minoriteter.ar grupper av

beskrivningEn den psykosociala arbetsmiljön med syfte attav
fånga arbetsrutiner, attityder, språkbruk, bilder eller kanäretcupp som
uppfattas diskriminerande eller försämrar trivseln på arbets-som som
platsen.

Förekomsten löneskillnader mellan olika etniskaav grupper.
de uttryckligaEtt målet med det aktiva arbetet enligt jämställd-av

hetslagen kvantitativt det hos varje arbetsgivare skall finnasär att en
fördelningjämn mellan kvinnor och i varje arbete och inommän typ av
kategorivarje arbetstagare. allsFör några åtgärder behövsatt veta om

för nå det målet och vilka falli så kan aktuella för-måsteatt som vara
delningen mellan kvinnor och dei angivna hänseendena kartläg-män

Kartläggningen brukar ingå den årligai jämställdhetsplanen. Medgas.
hjälp uppgifterna vid början året och kartläggning situatio-av av en av

vid slutet året, kan så arbetsgivaren avläsa förändringen. Harnen av en
fördelningjämn uppnåtts, krävs inga andra åtgärder försöka behållaän

den uppnådda fördelningen. Om målet harinte nåtts måste de särskilda
åtgärder fortsättningsvis vidtas.även

naturligt ledEtt i arbete för nå ökad kvantitativ mångfaldett att vore
arbetsgivaren kartlägger arbetsplatsen med avseende på de anställ-att

das etniska tillhörighet. kartläggning skulleEn därvid delas påupp
enligt jämställdhetslagen, dvs. olikasätt typersamma som avse av ar-

arbetstagare.bete och olika kategorier

Varför etnisk kartläggning

vanligaste formen diskrimineringDen torde den oavsiktliga.av vara
Arbetsgivaren, de fackliga organisationerna arbetstagarnaävenmen
själva kan omedvetna den diskriminering pågår ivara om som en orga-
nisation. kartläggningEtnisk kan användas för undersöka etniskatt om
diskriminering förekommer i organisation, insatser diskri-moten var
minering påkallade och efterföljande kontroll insatsernasär som en av
effektivitet. Själva kartläggningen flestavisar, i de fall, självi sig inte

diskriminering förekommer eller inte på arbetsplats. Kartlägg-om en
ningen däremot, använd, hjälpmedel för avslöja den doldaär rätt ett att
eller inbyggda diskriminering kan förekomma i organisationen.som
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Indelningsgrunder

etniskamellan olikafördelningenkartläggningInnan grupperaven
ifördelningenförhållande tillföretaget imångfalden ipåmåttettsom

skallindelningsgrundervilkabestämmamåstesamhället görs somman
börför indelningenutgångspunkthärför. Enoch principernafinnas va-
utanförförhållandestatistisk mätbarttill någotrelateraden går attattra

arbetsplatsen.
tillalternativenolikarelaterar deKanadaochUSAStorbritannien,I

användsSverigebefolkningsstatistiken. Ianvänds ivariablerde som
Uppdel-folkräkningen.vidfödelseortochmedborgarskapbegreppen

inomnordiskarespektiveutomnordiskatillgänglig efterfinnsning även
finns till-Statistikenmedborgare.naturaliseradeefterinvandrare samt

tillhelhetlandetfrånområden,geografiskagänglig olikai en-nersom
jämföraskunnastatistisktsker börindelningstadsdelar. Denskilda som

dessa.med
minoriteter,synligaminorities,visiblebegreppetKanada finnsI

Japanese,Chinese,Indo-Pakistani,Blacks,omfattadettavarvid anges
and OtherArab,and KoreanAsiansWestAsian,SoutheastFilipino,

Islanders.PacificochIndonesianAmericans,Latin
Irish,White,indelningsgrunder.följandeanvändsStorbritannienI

Pakistani,Indian,Black-Other,Black-Caribbean,Black-African,
"Black-väljeranställdefall dendeOther. IellerChineseBangladeshi,

tillhörig-vilkenombeddsOther närmareOther eller angepersonen
Black-British.exempelvistillhöra,sigeller honhet han anser

vis-tillkomma ikankategoriertillvidaflexibel såIndelningen attär
rekommenderaskategorierSamtligabortfalla andra.iområden mensa

med dejämförbaradock vna.angovanvara
diskrimi-uppfattasfårinteindelningeaspektviktigEn är att som

forCommissiondärförharStorbritannienkränkande. Iellernerande
medborgarskap,nationalitet,rekommenderatCREEqualityRacial att

indelningsgrund. Genomanvänds atthudfärg inteellerfödelseort som
etniska minskariskentordetillhörighetsinsjälvaanställdalåta de ange

diskriminerande.ellerkränkandeupplevskartläggningenför att som
ochuppfattar sigkartläggningvidinnebärDetta även att enpersonen

efterföljande kart-vidminoritet,etnisktillhörandesig ensomanger
etnicitet.svensksigkanmycket välläggning vara avange

fastställandevidproblemmångamedförSjälvidentifiering även att
förenk-kartläggningenDärtill kan sägasundviks.tillhörighetetniskav

angivandetillhörigheten bestämmasSkallför arbetsgivaren.las genom
statslösaskallflertal problem. Huruppstårmedborgarskap ettgenastav
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registreras skallHur den har dubbelt medborgarskap registrerassom
Hur skall den svensk bytt medborgarskap återvänt till Sverigesom men

Ärregistreras det rimligt den nyligen naturaliseratsatt än-som men
dock inte känner sig svensk och inte heller kan hasägassom som an-

till detsig svenska samhället inte skall omfattaspassat positivatav ex
åtgärder han eller hon skulle ha åtnjutit medborgare i sittgam1asom
land Dessutom kan det kränkande för den född ochärvara som upp-

här saknar svenskt medborgarskapväxt inte få bli betraktadattmen
svensk vid kartläggningen.som

finnsDet inga givna indelningsgrunder och knappast heller någon
skulle helt fri från kritik. Idag används språktillhörighetsom vara som

indelningsgrund företagi några i Sverige, vilket kan effektivt settvara
vissa företags synvinkel. Andra möjligheter finns. Det kan såur attvara
naturlig indelningsgrund utkristalliserar sig arbetsgivaren disku-nären

uppläggningen sitt etniska mångfaldsarbeteterar med sin personal.av

Vilken måttstock kan användas

detFör skall gå tolkning de data kartläggningenatt göraatt en av ger
vid handen måste de relateras till något. Vi har tidigare indel-sagt att
ningen måste grunda sig på något statistiskt jämförbart.är Mensom
jämförelsen måste skeäven på rele-mot är avgränsat etten grupp som

lämpligEn utgångspunkt skullesätt. kunna företagetsvant vara nor-
mala rekryteringsområde. Detta innebär underlaget för jämförelsenatt
mellan den faktiska fördelningen och den bör eftersträvas kansom vara
olika beroende på vilken arbete och vilken nivå organisatio-typ av av

aktuell. För vissa arbete kanär detta innebära dentyper attnen som av
etniska fördelningen i länet bra referens. andraFör kan däremotär en
hela Sverige behöva jämförelseobjekt.utgöra

ICA-affären i Gnosjö söker kassapersonal har antagligen ettsom
helt rekryteringsområde den på belägnaannat än bankenortsamma

söker kontorschef. En variabel med kan den etniskaatt tasom vara
sammansättningen hos organisationens kunder eller brukare.

I engelska Race Relations definierasAct underrepresentation på
följande fri översättning.sätt

a det inte finns några arbetstagare i den aktuellaatt etniska katego-
rin i viss arbete på arbetsplatsen,typen av

b andelen i den etniska kategorin blandatt dem utförpersoner som
den arbete på arbetsplatsen liten förhållandeitypen till den kate-ärav
gorins andel antingenav

i alla anställda hos arbetsgivaren; eller
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rekryte-normaltarbetsgivarenvarifrånområdedetibefolkningen
arbetsplatsen.tillanställdarar

jämförel-börmångfaldutvecklingföretagets motkontrolleraFör att
kartläggning.årsmed tidigareskesen

behandlasskall informationenHur

be-tillhörighetetniskinformationinsamladväsentligtDet att omär
endastmaterialetochavidentifierasden attkonfidentiellt,handlas att

arbetsplatsen.mångfald påetniskförarbetetianvändningtillkommer

genomföraspraktisktkartläggningenkanHur

uppfattardefått höra et-många attgångutredningensunderharVi av
uppfattningendockfall harmångakränkande. Ikartläggningnisk som

diffus.varittillskallhur dennaochinnebärkartläggningvad enom
deförförklarararbetsgivarenbetydelseallra attdärför störstaDet är av

sker,denhursker,kartläggningenvarförarbetssökandeelleranställda
arbetstagarnadetochkonfidentiellt ärbehandlas attinformationenatt

vidaretillhörighet. Detetniska ärsinväljer/identifierar avsjälvasom
personalansva-arbetstagarorganisationema samtbetydelseväsentlig att

arbetetskeendenallaikonsulterasochdeltar iarbetsplatsen avpåriga
talongfylla iarbetstagarevarjebeGenom enkartläggningen.med att

anställ-deuppgifternakandenoch rivapå omlängst ett avpapperner
avidentifieras.lätttillhörighetetniskadas

anställdaflerellermed 10arbetsgivarepåbjuderJämställdhetslagen
kart-ocksåbehovmedförvilket attjämställdhetsplaner avupprättaatt

Dettaarbetsplatsen.påochkvinnor mänmellan ar-fördelningenlägga
skullekartläggningenetniskaför denUnderlagetårligen.skall skebete

detinnebärarbete. Detta attmed dettasamband en-isamlas inkunna
arbetarredanarbetsgivaredeförmerarbetebegränsatblir somdast ett

jämställdhetsplanenmed

kartläggningmedFördelar

finnsdetupptäckamöjlighetarbetsgivaren attKartläggningen omger
endastelleranvändningtillkommerintekompetensarbetskraft vars

utnyttjasdärförkanKartläggningenomfattning.begränsadanvänds i
arbetsstyrkan,utveckling hostillmöjlighetochkvalitenförbättratill att
arbetsgivarenFörarbetsgivaren.ocharbetstagarnaförbådefördeltill
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det inte bara viktigtär anställa kompetent arbetskraft,att det minst lika
viktigt få behålla den kompetenta arbetskraftenatt företaget redan har.

Kartläggning arbetssökandes etniska tillhörighet dessutomav ger
möjlighet för arbetsgivare kontrollera platsannonser verkligenatt atten
når alla etniska i samhället. Visar det sig vissa etniskaattgrupper grup-

inte söker de utannonserade lediga platser kan detta bero påper att
de inte nåtts infonnationen, något kan till plat-rättas när nästaav som

blir aktuell.sannons
En arbetsgivare påstås ha diskriminerat kan användasom en person

resultatet sitt arbete med etnisk kartläggning redskap i sittettav som
mångfaldsarbete i eventuell tvist inför domstol.ett argument Ensom en
förutsättning för skall ha någon betydelseatt i måletargumentet dockär

arbetsgivaren kan visa kartläggningenatt verkligen medförtatt åt-att
gärder vidtagits för etnisk mångfald.

Nackdelar med kartläggning

Nackdelarna med kartläggning från arbetsgivarens sida det blirär att
visst administrativt merarbete, i fall i företag. Ytterligarevart större
problem kan uppstå för arbetsgivaren denne misslyckas med attom
förklara hur och varför kartläggningen skall ske.

denFör enskilde arbetstagaren kan kartläggningen upplevas som
integritetskränkande. Denna kränkning kan minimeras, och kanske helt
elimineras självidentifiering tillämpas. Vidare kan det finnas vissom en
risk för infonnationen sammanställs och missbrukas.att därförDet är
väsentligt arbetsgivaren, i samarbete med de fackligaatt organisatio-

informerar de anställda hur materialet skall hanteras ochnerna attom
det verkligen hanteras på uppgivet Genom den anställdesätt. självatt
får avidentifiera underlaget torde farhågoma för missbruk minska re-
jält.

Som tidigarevi påpekat kan arbetsgivare enligt främjandelagenen
åläggas informera länsarbetsnämnden deatt anställdas nationalitet.om

bli kartlagdAtt självidentifiering torde mindre kränkandegenom vara
arbetsgivarenän nationaliteten.att anger

Är det lagligt anställdasregistrera etniska tillhörighetatt

Det inte tillåtet föra databaseratär personregister medatt uppgifter om
etnisk tillhörighet. Däremot det tillåtet samla inär material, avidenti-att
fiera materialet och därefter bearbeta datan statistiskt. Manuell registre-
ring dock möjlig.är
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redogjorttidigarekan, vinationalitetanställdasRegistrering somav
främjandelagen.arbetsgivareåläggasdagför, redan i genomen

Mångfaldsplaner7.2

skyldigaÄven skall upprättaarbetsgivare attföreslårintevi att varaom
red-likafulltsådanakanmångfaldsarbeteför sittplanerskriftliga vara

fördelaktigtdet använ-finner attarbetsgivareför dearbetetiskap som
sådanupprättandeLedning iarbetet.styrmedel isådanada av ensom

hämtas ikunnabörövrigt,arbetet i t.ex.aktivaför detliksomplan,
organisationerochmyndigheterföretag,förvägledningparternas

aktivahandboklämOzsibilaga,arbetslivet,Mångfald i samt omse
åtgärder.

be-åtgärderdeöversikt äringåbör övermångfaldsplanenI somen
dessa åt-vilkamångfaldsarbetetförarbetsplatsen samtpåhövliga av

detundergenomföraellerpåbörjaarbetsgivarengärder attavsersom
haråtgärdernaplaneradehur deredovisningkommande året. En av

Redovisningenplan. ärårs ettefterföljandein iskallgenomförts tas
utförs.verkligenarbetetplaneradedetsäkerställaeffektivt attsätt att

done.reported"What getsgets

Påföljder7.1.5

uteblivenvidnormalskadeståndetpånivånföreslårUtredningen an-att
höjas.skallställning

utgå tillskalldiskriminerats,fleradåskadeståndet,allmännaDet
för.honhan ellerkränkning utsattsefter denenvar

vid be-beaktasskalldiskrimineringenvidavsiktArbetsgivarens
storlek.skadeståndetsstämmandet av

föreskri-jämställdhetslagenochdiskrimineringetniskBåde lagen mot
dis-överträdelservidpåföljderogiltighetochskadestånd avsomver

påföljdemaarbetsrättsligadekrimineringsförbuden. Dessa gängseär
arbetssö-diskrimineringrättsföljdtänkbarvid lagbrott. En avavannan

vidförbigåttsdenskulle kunnaarbetstagare attkande och somvara
önska-dentillträdaellererhållabefordraneller rättanställning attgavs

befattningen.elleranställningende
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7.1.5.1 Rätt till den sökta anställningen

I den zeeländska och kanadensiskat.ex. lagstiftningen finns vissnya
möjlighet för domstolen förplikta arbetsgivare anställaatt för-atten en
bigången arbetssökande. Den möjligheten saknas lageni etniskmot
diskriminering, jämställdhetslagen anställningsskyddslagenävensamt
LAS. Ur reparativ synpunkt sådan lösning tilltalande.är skadaDenen

förbigången åsamkats skulle eller begränsasersättas den-en attgenom
skulle försättas i sådan situation diskrimineringen aldrigne en som om

hade inträffat. Däremot kan lösningens preventiva effekt ifrågasättas. I
SOU 1990:41, Tio år med jämställdhetslagen, det rimligenattanges
inte kan särskilt kännbart för arbetsgivare få arbetstagareattvara en en

bättre kvalificerad denär anställts. finnsän Det emellertidsom som
starka sådan lösning.argument mot en

Någon till anställning finns inte på denrätt privata arbetsmarknaden.
Anställda på den offentliga arbetsmarknaden kan emellertid, via rätten

överklaga anställningsbeslut, hävda ochatt genomdriva tillrätt atten
erhålla viss anställning. hellerInte den offentligt anställd kanären som
dock hävda behålla anställningen eller befattningenytterst rätt iatten
sig. arbetsgivareEn kan alltid frigöra sig från anställningsavtal.ett
Domstolama kan med stöd i ogiltigförklaraLAS uppsägning,en men

arbetsgivaren har fortfarande kvar möjligheten upplösa anställ-atten
ningsförhållandet erlägga skadestånd.attgenom

till arbeteEn kan visserligen skapasrätt skrivas in i lagen.attgenom
Med sådan ordning skulle det emellertid oklart vad skulleen vara som
ske med den redan erhållit den sökta anställningen och kanskesom
hunnit tillträda den. Någon möjlighet tillbaka till den tidigareatt an-
ställningen skulle knappast finnas såvitt gäller den privata sektorn. För
de arbetsgivarnaprivata skulle troligen, bl.a. med hänsyn till konkur-

sådan ordning omöjlig. Förutsättningarna skulle visser-rensen, en vara
ligen i den offentliga sektorn, detstörre saknas, enligt utred-vara men
ningens mening, anledning ha olika lösningar för olika sektorer iatt
denna fråga.

Utredningen finner, med beaktande angivetav ovan resonemang,
det därför lämpligtinte alternativ sanktion den arbetsgivareatt motsom

brutit diskrimineringsförbudet vid anställning respektivemot be-som
fordran införa möjlighet för den förbigåtts erhålla den söktaattsom
anställningen.
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Skadestånd7.1

jämställdhetslagenochetnisk diskrimineringlagen ärEnligt mot
diskrimi-överträdelsersanktionen vidhuvudsakligaskadestånd den av

formen fördominerandeskadestånd denneringsförbuden. Eftersom är
därmed detin igenerellt, lagarnasanktioner ocksåarbetsrättsliga passar
området.arbetsrättsligafinns på detoch avtallagarsystem somav

skall avskräckafunktion: denSkadeståndspåföljden har dubbelen
kompensation åtdiskrimineringsförbuden ochfrån överträdelser geav

det gällerEG-domstolen har,diskriminering.drabbats närden avsom
någralikabehandlingsdirektivet,strid medkönsdiskriminering i angett

de falliskadestånd skall bestämmas,för hurutgångspunkterallmänna
överträdelserskadestånd sanktionvaltenskilda landetdå det motsom

för överträdelsepåföljdskadestånddirektivet. Ett utgörmot avensom
säker-domstolen,diskrimineringsförbudet skall, enligt ägnat attvara

avskräckan-reelltdomstolsskydd, haeffektivtfaktiskt ochställa ett en
rimligstå iomständigheteroch under allaarbetsgivareneffekt påde

uppfyller intesymboliskt skadeståndskadan.till Ettproportion rent
ohG,ImmobilienserviceDraehmpaehl UraniaC-180/95 Nilskraven

diskri-Rättsfallet visserligenrättsfallssamlingen.inte i rör25, ännup.
tilltjänabör ändå kunnauttalandenaköngmndminering på menav

vägledning.
utgångspunktmed meduttryckaskan ocksåslutsatsDomstolens att,

såbör utformasskadestånd principilikabehandlingsgnmdsatsen,i ett
kun-skall intearbetsgivarenskadevållandeför denkännbartdet äratt -

enskildatill detochmåttlig kostnadfri tillköpa sig anpassatenna -
de facto uppstått.skadafallet och den som

skadeståndekonomisktochAllmänt7.1.5.2.1

kom-skadestånd,ekonomisktskiljer mellan utgörArbetsrätten som
ochförmåner,mistad lön och andraformför förlust ipensation t.ex.av

kompensationskadeståndideelltskadestånd utgörallmänt ensom--
avtalsbrott inneburit.lag- ellerkränkningför den ett

arbetssökandetillEkonomiskt skadestånd

skall hablir anställdaarbetssökande intefrågaförstaEn är somom
etniskEnligt lagenskadestånd.ekonomiskterhållamöjlighet motatt



Överväganden och förslag246 SOU 1997: 174

diskriminering och jämställdhetslagen utgår allmänt skadestånd vid
alla former otillåten diskriminering grundad på etnisk tillhörighetav
respektive kön, till både arbetssökande och arbetstagare, medan möj-
lighet till ekonomiskt skadestånd finns förendast arbetstagare dis-som
krimineras. arbetssökande vidEn anställning för diskrimi-utsättssom

kannering alltså erhålla allmänt inte ekonomiskt skadestånd.men
ordning med ekonomiskt skadeståndEn till förbigången arbets-en

sökande inte otänkbar. förutsättning skulleEn i så fall denär attvara
arbetssökande skulle ha erhållit tjänsten diskriminering före-inteom
kommit. Frågan det ekonomiska skadeståndets storlek behöver inteom

alltför problematisk. Vid vikariat anställningtidens längdärt.ex.var
fastställd från början. Vid andra anställningsformer skulle vägledning

frånkunna hämtas och förslagsvis normalLAS uppsägnings-utgöra en
Äventid. den lön förborde ha utgått arbetet skulle störreutansom pro-

blem kunna fastställas. de fall flera diskrimineratsI ha blivitattgenom
förbigångna skulle den lösning dag tillämpasi vad gäller allmäntsom
skadestånd kunna användas, de förbigångnadvs. skulle helt enkelt få
dela det ekonomiska skadeståndet.på

jämförelseSom bör den till ersättning för den blivitnämnas rätt som
förbigången vid offentlig upphandling. Enligt 6 kap. 6 lagen§en

offentlig1992:1528 upphandling upphandlande enhet,ärom en som
följt bestämmelserna i upphandlingslagen, skyldiginte därige-ersätta
uppkommen skada för leverantör. reglerar bl.a. vilkaLagennom en

bedömningar upphandlande enhet skall vid antagandegörasom en av
till omfattaranbud. ersättning inte bara onödiga kostnaderRätten m.m.

det positiva kontraktsintresset. Bestämmelsen tilläven rättutan om
EG-rättsregler.skadestånd grundar sig på Vad det skulle kunna innebä-

flera enskilt fallleverantörer i anspråk på ersättninggörettra om
kommenteras lagförarbetena. leverantörinte i Det endast attanges en

kräver princip måste ha förlorat kontraktet grundersättning i påsom av
det fel har begåtts. På motsvarande skulle kunna krävassätt attsom en
arbetssökande, kräver ekonomiskt skadestånd måste ha förloratsom
anställningskontraktet fel,på grund det det brott diskrimine-motav
ringsförbudet, begåtts.som

arbetssökande skallinte kunna erhålla ekonomiskt skadeståndAtt är
emellertid principiella skäl.motiverat Ett anspråk på ekonomiskav
kompensation för mistad lön måste, enligt utredningens uppfatt-m.m.,
ning, grundas på den arbetssökande skulle ha principiell tillrättatt en

viss anställning eller åtminstone till de förmåner följeren som av an-
ställningen. Som utredningen tidigare redovisat finns inte någon sådan

bli anställd eller till de förmåner följer med anställningrätt att som en
på den delenprivata arbetsmarknaden enligt lagensig mot et-av vare

diskriminering,nisk jämställdhetslagen eller på rättslig grund.annan



Överväganden och förslag 247174SOU 1997:

arbetssökande kvalificerad för vissden fleraInte är mest ensomens av
anspråk. Utredningenhävda rättsligt giltigt sådantanställning kan ett

arbetssökande skallföreslå förbigångenfinner därför skälinte att att en
allmänna skadeståndet.skadestånd vid sidan deterhålla ekonomiskt av

samtidigtanställd hos viss arbetsgivareredanDen ärär en ar-som
han eller hon sökerarbetsgivarebetssökande hos en annanomsamma

ekonomiskt ska-fall bör, skäl,befattning. heller i dettaInte av samma
befordras till eller anställs dendendestånd utgå till inte nyasom

befattningen.

lagFår skadestånd begränsas i

avvisandeuttryck föravgörandenEG-domstolen har någrai gett en
skadestånd, ibestämda begränsningarförväghållning igentemot av

skadestånd iförhållandevis lågt hållnagälltfall det t.ex.närvart som
Avgörandenamotsvarande månadslöner.Draehmpaehl ersättning tre

skadestånd på könsdiskrimineringensekonomisktvisserligenavsåg
ska-den framtida bedömningenlikväl inverka påområde torde avmen

diskriminering.destånd för etnisk

skadeståndAllmänt

grund dis-skadeståndet påallmännaberäkning detdet gällerNär avav
den nivåmed ochjämförelse LASförefaller detkriminering som om en

fel-förregelmässigt dömskrskadestånd 60 000-80 000på utsomom
väl låg ersättningsnivå.generelltleder tilluppsägningaraktiga setten

det lämpligteffektskadeståndets preventivasäkerställaFör att vore
vanligtvad igenerellt högreskadeståndsnivåmed äränär somsomen

könsdiskriminering.ochbåde enligt LASdomar om
vill erinraspecifikt beloppnågotUtredningen vill inte ommenange

uttaladesjämställdhetslagenfrågadet redan 1990:41 ii SOU attatt om
uppgick tillnormalfalletskadestånd irimligt meddet ett sex-somvore

propositionefterföljandeiVisserligensiffrigt belopp. angavs
enligtskadestånden jim-nivån påfrågan1990/912113 91 att oms.

all-bakgrund vadställdhetslagen borde övervägas mot som meraav
fäl-arbetsrättsligaskadestånd på detfrågaborde gälla imänt omanses

s.313fjämställdhetslagenboki sin NyaLaurén-LavénSom görtet.
beträffandeförts anknyt-ifrågasättas detkan det somresonemangom

gällerjämställdhetsmål till vad iskadeståndsnivån iningen somav
relevantalla delaranställningsskyddsmålen, tillochföreningsrätts- är

anför:vid anställning. Dedet gäller diskrimineringnär
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skadestånd fall"Det i sådant kan komma frågaiett är,som
till skillnad från andra skadestånd enligt jämställdhetslagen, ett
utomobligatoriskt skadestånd. med andra 0rd skade-Det är ett
stånd inte grundas på arbetsgivaren har brutitatt motsom an-
ställningsavtalet har tillskapats lagstiftning iutan som genom

främja jämställdheten. har detavsikt Härigenom tagits prin-att
cipiellt viktiga arbetsgivare skadeståndsplik-görasteget att en

förhållande till inte anställd.tig i Detär äräven person somen
alltså fråga anmärkningsvärt undantag från vadett som an-om

kan därförgäller inom arbetsrätten. knappastDet ansesnars
självklarhet skadeståndsnivån detta fall mediatt auto-som en

matik skall anknyta till de skadeståndsnivåer tillämpas isom
arbetsrättslig lagstiftning. Jämställdhetslagen ti-övrig är, som

arbets-digare utvecklats, inte heller i traditionell meningen
varför synpunkter borderättslig lagstiftning rättssystematiska

mindre värde.tillmätas
fortsätter:De

kan anföras vid den jämförelsesynpunktEn somannan
påföljden för diskriminering vid anställ-ofta mellangörssom

denna.påföljden för uppsägning saklig grundning och ärutan
den de-Ekonomiskt skadestånd, regelmässigt utgör tungasom

skadestånd arbetsgivare kan ådömas pålen det totala som enav
uteslutet vid diskrimine-grund uppsägningen, brottär motav

ringsförbudet vid anställning. förlorar arbete påDen ettsom
följd däravgrund diskriminering vid anställningen och somav

lång tidarbetslös eller betalat arbete underfår sämreta ett
tillnärrnelsevis utsträckningkompenseras alltså inte i samma

saklig grundden uppsagda. Den sägs utanupp ga-somsom
ekonomiska skadeståndet inkomstdet mot-ranteras engenom

ofta under avsevärd tid eftersvarande den tidigare lönen upp-
skadeståndetframgår det allmänna isägningen. praxisAv att

totala ska-uppsägningsfallet oftast har varit liten del deten av
grädden moset’’.deståndsbeloppet, så påsägaatt

synpunkter sig gällande det gäller diskrimineringSamma närgör en
diskriminering arbetslivet.vid anställning i lag etnisk imoten en

omfattar utomkontraktuella förhållanden.skadeståndslagen I prop.
vad gällerFörslag till skadeståndslag m.m. 5721972:5 er-s. anges

frågaför lidande det första hand skönsmässigsättning i äratt om en
det lidande har tillfogats den kränkte.uppskattning gradenav av som

dennesDärefter tilläggs: bör visserligen till intensiteten iHänsyn tas
i första handsubjektiva upplevelse kränkningen, måsteav men man

värderingar till grund." Uttalan-lägga förhärskande etiska och sociala
sikte vid uppsåtliga brott,det visserligen på ersättningtar men samma
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grundsyn motiverad också fråga den kränkning brottiär motom som
förbud etnisk diskriminering innebär.ett mot

allmänna skadeståndet förbigångenNivån på det någon blivitnär
vid anställning kan enligt vår mening i dag knappast avspeglasägasen
den belysta utgångspunkten och inte heller ha reellt avskräck-nyss en

effekt rimlig till skadan. förespråkarande eller stå i proportion Vi där-
för allmän höjning det allmänna skadeståndet vid sådan diskrimi-en av

innebär någon förbigåtts vid anställning.nering För inteatt attensom
avvika från de i övrigt döms på arbetsrättens områ-ersättningar utsom

efter den gäller vid avskedande sakligde bör nivån utananpassas som
skadestånd till kr dömtsgrund. sådana fall har allmänt på 100.000I upp

tid.underut senare
skadeståndet tordeVid bedömningen det allmänna i övrigt dis-av

faktiska omständigheterna kring det diskri-och dekrimineringens art
minerande förfarandet betydelse.vara av

EG-domstolen hänsyn vid bedömningenDraehmpaehl anförI att av
rimlig till skadan kan till denersättning står i proportion tas om-om

sökande skulle ha fått den lediga platsenständigheten vissa inteatt
hade skett diskriminering, eftersom dentillsättningenäven utanom

kvalificerad. enligt domstolensökande rekryterades Det ärvar mersom
bara lidit skada på grund deobestridligt sådana sökande, attatt avsom

harekryteringsförfarandet, kan anspråk lidituteslutits från inte göra att
fått dende sökande skulle ha le-skada i utsträckningsamma som som

hade skett diskriminering.platsen tillsättningen Domsto-diga utanom
det detta hänseende åligger arbetsgiva-len understryker samtidigt iatt

till alla inkomna ansökningshandlingar styrkahar tillgång attsomren,
punkt ft.skulle ha fått den lediga platsen 31sökanden inteatt

bör arbetsgivarens bevekelse-det gäller skadeståndets storlekNär
avsiktligt diskri-få betydelse. princip bör gällagrunder också I att ett

väsentligt skadeståndförfarande leder till högreminerande änett nor-
malskadeståndet.

bör fortsättningsvis kunnaSkadestånd enligt den lagen ävennya
arbetsgi-falla detta skäligt,ned eller helt bort är t.ex.sättas om enom

bestämmelsediskriminering följa isig skyldig tillgjort attgenomvare
indirekt diskriminering där arbetsgi-inledningsskede börlag. I ävenett

effekten,ha den diskriminerande ivarken insåg eller borde insettvaren
medföra skadestånd jämkas till noll. Orsakenfall kunnavissa att ett

föreslår omfattar, till skillnad denhärtill följande. lag viDen motär
och oavsiktlig, direkt såväl indi-nuvarande lagen, både avsiktlig som

redogjort för målenrekt diskriminering. Som vi tidigare är ett attav
beteenden, beteenden uttryck i bl.a.förändra människors sigtarsom

diskriminerande rutiner.slentrianmässigt användande av
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opinionsbildande funk-Lagstiftningen fyller nonnativ ochäven en
alltförlagen då alltför snabbt tillåts leda till drastiska ekono-tion. Om

särskilt för arbetsgivare med få anställda riskerar vimiska följder att
synpunkten särskilt gällande imotverkar sitt syfte. Den siglagen gör

vilkakunskaperna lagen och de principer påinledningsskedet när om
bristfälliga. till rättssäkerhetsintressetHänsynenden bygger ärännu

ingripandepåfölj derna inte blir alltför ikan också krävasägas ettatt av
förfarande,kanske svårbedömtoch för oriktigtsig t.ex. att en ar-men

alltförskyldig till indirekt diskrimineringbetsgivare siggör attgenom
för arbete, typisktbeakta i relevanta meriter meritermycket sig ett som

etniska svenskar har.barasett
både allmänt och ekonomiskt skade-Jämlmingsmöjligheten gäller

från tilläm-enlighet med praxis LAS kommastånd, kan i attantasmen
skadestånd.hand vad gäller allmänti förstapas

enskilda fallet börnivån på skadeståndet i detVid bedömningen av
förhållandendiskriminerande arbetsgivarens ekonomiskadenäven

kunna beaktas.

fall etniska trakasserierSkadestånd vid av

förespråkar förutsätts dentrakasserier viden definition etniskaI attav
medför alltsåblir kränkt. Trakasseriema iför trakasseriernautsättssom

bli ekono-trakasserierna kan emellertidskada. Följdensig ävenaven
sjukskrivasgrund etniska trakasserier måstskada. påmisk Den som av

for-ekonomisk förlust.psykolog, Dettauppsökaeller tvingats gör en
eller arbetstagarendet arbetsgivarenhållande gäller äroavsett somom

det gällertillämpligt dåSammastår bakom trakasserierna. synsätt är
anmälan etnisk diskriminering.grundtrakasserier på av om

ärendenavidredogjort för har genomgångentidigareSom vi av
arbetsgivare, underrättasförekommerframkommit det attatt somen

åtgärderhar vidtagit några helstpågår, intetrakasserier motatt somom
arbetstaga-har fått kännedomarbetsgivare,dessa. Att attom ensomen

vidtararbetsplatsen, inte några åt-för etniska trakasserier påutsättsre
allvarlig kränkning denenligt vår mening,gärder utsattesutgör, aven

rätt.
personalkränkerföreslår därför den arbetsgivare sinVi att ge-som

anmält etniskeller trakasserar denetniska trakasserier somsomnom
betala skadestånd till den kränkte,skall skyldigdiskriminering, attvara

skadestånd.såväl allmäntekonomiskt som
skadeståndsskyldighet fall etniskaförhållande vid vissaDet att av

medförabrottsbalken tordekan utdömas enligt intetrakasserier även
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dubbelt skadestånd för den Det den ådragna skadanärutsatte.
för.domstolarna skall bestämma ersättning Se vidare avsnitt 7.1.2.3.

föreslår vidare den arbetsgivare åsidosätter skyldig-Vi sinaatt som
heter, d.v.s. undersöker påstådda etniska trakasserier mellaninte ar-

och, förekommen anledning, vidtarbetstagare på skäliga åtgärder för
förhindra fortsatta trakasserier, blir skadeståndsskyldig. förut-Enatt

sättning för skadeståndsskyldighet dock trakasserierna fortgåttär att
fåttefter det arbetsgivaren kännedom arbetstagareatt attom en anser

försig ha blivit etniska trakasserier.utsatt
skadestånd föreligger förSkyldighet betala inte den arbetsgivareatt

kan skäliga åtgärder vidtagits för trakasserierna skallvisa att attsom
upphöra.

uppfyllt åtagande kan skadeståndde fall arbetsgivaren inte sitt utgåI
åsamkats arbetsgivarensför den kränkning arbetstagaren genom un-

ekonomiskt skadestånd skallderlåtenhet. Vi föreslår däremot inte att
väl liditkunna utgå dessa fall, arbetstagaren mycket kan hai atttrots

underlåtenheten. Orsaken härtillekonomisk skada på grund svå-ärav
skada frånrigheten bedöma arbetstagarens ekonomiska härröratt om

eller arbetskamratemas trakasserande.arbetsgivarens underlåtenhet Vi
arbetsgivare skall för denhar inte det rimligt ansvarigansett att en vara

vållar arbetstagare.ekonomiska skada arbetstagareen en annan

flera diskrimineringsgiunder tillämpligaSkadestånd7.1.5.3 när är
samtidigt m.m.

blirdiskriminerande förfarande kan innebära arbetsgivareEtt att en
arbetssökande eller arbetstagare på fleraskadeståndsskyldig mot en

kan strid medgrunder samtidigt. uppsägning stå i LASEn ävent.ex.
enligt bådearbetssökande kan vid anställning bli diskrimineradeller en

diskriminering.jämställdhetslagen och lagen etnisk Dennamot sorts
den svenska arbetsrätten och detregelkollision inte situation iär nyen

flera fårfaktum arbetsgivaren bryter regler i andraatt mot som sam-
manhang försvårande omständighet typiskt börsettsomses som en
medföra skadeståndet högre hade blivit fallet.änsättsatt annars

diskriminerande förfarande innebärEn situation är att ett attannan
flerasamtidigt blir skadeståndsskyldig arbetssö-arbetsgivare moten

flerakande eller arbetstagare, på eller olika grunder. Exempel-samma
anställningsförfarande arbetstaga-kan tänkas förekomma ivis ett att en

kön, jämställdhetslagenblir förbigången på grund sitt varvid äravre
sökande nekas anställning grundtillämplig, och på sinatt en annan av
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förförekomma flerabakgrund. kan ocksåDetetniska att personer var
diskrimineringsgrunder.flerakan åberopasig

hinder finns föringetbörjan skall konstaterasTill att attatt anseen
faktum viddiskriminerade ärende.i Detflera blivit att,sammapersoner
den legatförbigångna kandeendastanställning, somvaraperson aven

arbetssökande inteinnebär de andrabli anställd, intetill attnärmast att
diskriminerade.ha blivitskulle kunna anses

jämställdhetslagen inne-diskrimineringetniskLagen ävenmot men
aktu-diskrimineringsgrunder samtidigtflerafall dåhåller för sådana är

skall betalaarbetsgivareninnebördlikalydande regleringella, attaven
diskri-endast arbetstagare blivitskadestånd med beloppett om ensom

fördelas mellan samtligaskall likabeloppet sedanminerad och detatt
jämställd-diskriminering, §etnisk 25diskriminerade 13 lagen§ mot

hetslagen.
be-den skalldomstolen,denna ordningfördel med närEn är att

behöverintediskrimineradetill deskadeståndstämma personerna,
diskri-blivit mestdetdessa på sårangordna prövassätt att vem som

skulle dåför tänkas.kunde i och sig Denordningminerad. En motsatt
också bordeblivit kränktmestdeninnebäranärmast att somperson

diskri-etniskenligt både lagenskadestånd.allmänt Menhögstha mot
domstolen konsta-det alltsåräckerjämställdhetslagenochminering att

begränsning hardiskriminerade.blivit Dennafleraterar att personer
medsamklangoch också stå ifördelarprocessekonomiska ar-anses

delenpå den privatafria anställningsrättprincipibetsgivarens av ar-
välja mellanfritthar alltjämtbetsmarknaden. Arbetsgivaren rätt att

jämställdhetslagen.såvittkön avsersammapersoner av
nackdelar. Vi haremellertidskadestånd harsådant delat ävenEtt

enskilda fallet.till detskadestånd börtillrefererat ettatt anpassasovan
skadeståndet bestämsintedet allmännaprincipiellt betänkligtDet attär

arbetssö-enskildekränkning denstorleken denprövningefter avaven
vanligt justVisserligen detför.eller arbetstagaren är attkanden utsatts

kanskeschablonmässigt,ganskaskadestånd bestämsallmänna utan
beträffande deningående prövningsärskiltbevisföring ellersärskild

Även fall kankränkning i vissaindividens lidande. sä-berörda enom
emellertid alltid givet.flera detta intedelasmindre då denbli äravgas

skadeståndetför bestämmafall inteiDet argument attär ettvart som
diskriminerad.blivitendast en personom

utgåroch jämställdhetslagendiskrimineringetniskLagen mot
böralldeles detfrångår därmedtanken ochfrån denemellertid som ses

efterskadestånd skall bestämmashuvudregel nämligen attsom en -
skadelidandeefter hur många är ersätt-liden skada än somsnarare

ningsberättigade.
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ef-förebyggandehaallmäntvidareSkadeståndspåföljden enanses
skade-erläggabehövainför riskenarbetsgivareså attfekt på sätt att

hotandedethögrehandlande.diskriminerande Jufrånskall avståstånd
ef-faktiskaverkan. Denpreventivbli, destokanskadeståndet större

arbetsgiva-riktning:verkar iskadeståndetdelade motsattdetfekten av
diskrimi-hanpristill sammaflerakränkakan omsompersonerren

och han tvingasrabattfår hanmeningendenIendast person.ennerar
handlingssätt.diskriminerandeundvikaförsiginte ettattanstränga

könsdiskrimi-gällerdetEG-domstolen,haranmärkts närSom ovan
effektavskräckandereelltskall haskadeståndfastslagitnering, att en

leder tillskadeståndetdeladetill skadan. Detrimlig proportionoch stå i
enskildesdenminskadärmedoch kanindividenförersättningminskad

harDomstolenrättigheter. attgällande sina ansettbenägenhet göraatt
ochrättsskyddeffektivtmedresultat inte överensstämmer ettsådantett

Colson,jfrverkanavskräckandereellttillräcklighardet inte vonatt en
Draehmpaehloch1-43671993Marshall II, Rec.1981,1984Rec. s.s.

39-40.p.
delatbestämmelserinnehållerinteLASanmärkaskanDet att om

flerauppsägningarsamtidigafelaktiga,vidskadeståndallmänt per-av
beslutÄven flerafrågaLAStillämpningenvid ärdet omavomsoner.

uppsägningvarjeavtalsförhållande därgrundpåskadeståndoch ettav
ändock intresse.jämförelsenför sigbedöms är av

utformasdiskriminerats,då flerareglerna,därförföreslårVi att en-
hur mångakonstateraförstahar iDomstolenföljande. stegettligt att
Så långtdiskriminerade.bliviteller arbetstagarearbetssökande som -

arbetsgiva-saknarföreliggerdiskrimineringotillåtenfråganför om -
jfr avsnittbetydelseprinciphandlande imed sittsyfte ovanrens

deochstorlek tillskadeståndetsskallandra7.1.1.6. I steg en avett var
faktisk ska-vilkenavgörandeskededettaIskadelidande bestämmas. är

principerenligt debör skeBeräkningendrabbatsindividvarjeda av.
betydelsetordetillämpar. HärregelmässigtArbetsdomstolen vara av

dis-detkringomständigheternafaktiskadeochdiskrimineringens art
betalnings-uppsåtarbetsgivarensvidareförfarandet, samtkriminerande

arbetsgi-alltsåstorlek kanskadeståndetsgällerdetNärförmåga m.m.
avsikt-gällabörprincipfå betydelse. Ibevekelsegrunder ettattvarens

skadestånd ihögreleder tillförfarande ändiskriminerande ettligt nor-
Även situ-det sigdiskriminering. röroavsiktligmalfallet om enomav

befordraanställa,från börjanredan etc,då arbetsgivaren avsett attation
arbets-dendet visar sighindrarfinns inget attattendast sompersonen

flervalt bortbevekelsegrunderdiskriminerandeutifrångivare per-som
frågakommit ihar intetill flera; någonskadeståndåläggs att utgesoner

förbigåtts påkan hadet någonunderköngrund sitt att annanav
skallslutligen dömsskadeståndsbelopp utDegrund sin somras.av

9 17-1523
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den lidna skadan. inteDet givet alla arbetssökandeärmotsvara att er-
håller belopp.samma

ordning medför kanskeDenna arbete och högre kostnader förmer
föroch domstolen. kostnadsmässigaDen aspekten dockparterna är

knappast den viktigaste. heller behöver den ordning föreslårInte vi in-
nebära det nödvändigt domstolen rangordning mellanäratt göratt en
de diskriminerade sig det gäller de förbi-närpersonerna, vare vem av
gångna närmast bli anställd eller det typiskt skallatt settsom var om

kränkande bli diskriminerad på grund sitt könatt änanses vara mer av
sin etniska tillhörighet.

Domstolama för vid differentieradeövrigt inte be-är göraattovana
dömningar liden skada. arbetsrätten ofta fråganInom prövasav om
skadestånd där står strid med och skadeståndenuppsägningar i LAS
bestäms till olika belopp för olika uppsagda arbetstagare.

fördel föreslårmed den lösning utredningen alla diskrimi-En är att
framföranerade arbetstagare inte måste sina anspråk i rätte-samma

fallet enligt den nuvarande lagstiftningen. förefallergång, vilket Detär
vidare förslaget innebär förenkling för det fall arbetsgi-som om en en

träffar förlikning med någon eller flera diskriminerade arbetstaga-vare
ordningen med delat skadestånd tillämpas har detOm ett ansettsre.

förlikning träffats, varvid det förlik-åvila arbetsgivaren visaatt att en
avräknas från det skadestånd arbetsta-ningsvis utgivna beloppet övriga
fall beaktas det gäller fastställakan få eller i när ersätt-attut vartgare

skadelidande. framstår tilltalandeningen till övriga Det attsom en ar-
skadestånd domstol inte skall påverkas vadbetstagares i av en annan

förhandla tillarbetstagare kunnat sig rätta.utom

Ogiltighet7.1.5.4

diskriminerande ogiltiga, sådanaEnligt den nuvarande lagen avtalär
ogiltigförklaras på arbetstagarens begä-avtal och rättshandlingar kan

kan ogiltigförklaras uppsägning.rättshandlingEn är t.ex.som enran.
diskrimineringsförbuden i lagarnaregler i principDessa ärattanger

Jämställdhetslagen innehåller liknande reglering. Utred-tvingande. en
ändring i denna del.föreslår ingenningen

Vite7.1.5.5 m.m.

etnisk diskriminering jämställdhetslagen innehållerLagen samtmot
stadganden vite.båda om
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tillkommaskyldiguppmaning, över-DO:spå attArbetsgivare är,
förhållande tillarbetsgivarensberöruppgifteroch lämnaläggning som

verk-ombudsmannensförbehövsarbetstagarearbetssökande och som
eftersigarbetsgivaren inteområde. Om rättararbetslivetssamhet på

förelägga vite.ombudsmannenfåruppmaningombudsmannens
ombudsmannen.förs vid tingsrättviteutdömandeTalan avavom

jämställdhetsnämndenochJämOkan bådejämställdhetslagenEnligt
de fall dåomfattarförelägga vitemöjlighetJämO:svite.förelägga att

arbetsgiva-förhållandena iuppgifterdelämnarintearbetsgivare omen
tillsynombudsmannensförbetydelsekanverksamhet vara avsomrens

däremotJämställdhetsnämnden har33-34§§.efterlevnadlagensav
aktivaföreskriftföljerintearbetsgivarendenförelägga omrätt att som

föreläggandesådantskyldigheter. Ettfullgöra sinavid viteåtgärder att
ombuds-skallframställningenJämO. Iframställningmeddelas på av
35§.arbetsgivarenåläggasböråtgärdervilkabl.a. somangemannen

jämställdhets-fårvitesföreläggandeärendeavgörandeVid omav
sådanaåtgärderandravidta änarbetsgivarenålägganämnden att som
betungandeuppenbartåtgärder intedessabegärt, ärJämO har meraom

§.41för arbetsgivaren.
44§.vid tingsrättförs JämOutdömande viteTalan avavom

ak-bedrivaåläggsarbetsgivareinnebärförslag ettUtredningens att
sanktionsbe-ochreglerbehovmedförmångfaldsarbete. Dettivt av

lös-föreslår alltsåjämställdhetslagen. Viden istämmelser sammasom
för idel redogörsdenna nästai övrigt iFörslagenlagen.denining som

avsnitt.
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Tillsynen7.1.6 lagens efterlevnadav

Ombudsmannen etnisk diskriminering DO och Nämndenmot mot
etnisk diskriminering skall ha tillsyn efterlevnaden arbetsgiva-över av

skyldigheter vidta aktiva åtgärder.attres

Reglerna för tillsynen bör utformas på i huvudsak motsvarande sätt
enligt jämställdhetslagen.som

En arbetstagarorganisation förhållandei till vilken arbetsgivare ären
bunden kollektivavtal skall, vid sidan DO kunna fram-göraav om en
ställning till Nämnden etnisk diskrimineringmot

7.1.6.1 Gällande rätt

etnisk diskrimineringLagen mot

Tillsynen den nuvarande lagen efterlevs handhas ochDOattav av
Nämnden etnisk diskriminering.mot

Talan diskriminering i arbetslivet kan väckas fackligom av en orga-
enskildnisation, DO, arbetstagare eller arbetssökande. fackligaDenen

organisationen och väcker talan direktDO i Arbetsdomstolen. En en-
skild arbetssökande eller arbetstagare skall väcka talan hos tingsrätten,

dom kan överklagas till Arbetsdomstolen. DO:s talerätt diskrimi-ivars
neringsärenden subsidiär förhållandei till den fackliga organisatio-är

Talerätten förutsätter den enskilde medger det och dom iatt attnens. en
tvisten betydelsefull för rättstillämpningen eller det finnsär sär-annars
skilda skäl för det.

kanDO arbetsgivare komma till sådana överläggningarattuppmana
och sådanalämna uppgifter berör arbetsgivarens förhållande tillsom
arbetssökande och arbetstagare behövs för ombudsmannens verk-som
samhet. arbetsgivare vidareEn skyldig lämna uppgifter till DOär att

biträderDO begäran enskild arbetssökande eller arbetsta-när en av en
få skriftlig uppgift förmeriter den fått arbeteatt ettgare en om som

eller utbildningsplats. Om arbetsgivare inte eftersig DO:srättaren en
uppmaning lämna uppgifter eller komma till överläggningar får DOatt
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Även tilloch andra kommaarbetsgivarebörövrigtiförelägga vite.
det.begärtill DOupplysningar DOoch lämnaöverläggningar om
reglerad isammansättningdiskrimineringetnisk ärNämndens mot

för-skall enligtOrdförandenledamöter.bestårNämndenlagen. treav
kvalificerad medjuristhögt751985/86:98arbetena prop. vara ens

parlamentariskhaledamötertvå övriganämndensdomarerfarenhet och
råd i prin-DOlagenuppgift iNämndensförankring. att gevaraanges

hos regeringenlagen ochtillämpningenfrågor attcipiellt viktiga avom
ägnadeåtgärdereller andraförfattningsändringar är attföreslå de som

viss initiativrätt.har alltsåNämndendiskriminering.etniskmotverka
föreläggabeslut DOöverklagadeskall attNämnden prövaäven ar-av

1986:447SFSinstruktionenligt sinkanNämndenbetsgivare Vite.
Talanföredragning.ärenden efteroch sinasekreterare avgörutse en

DO.vidförs tingsrättutdömande vite avavom

Jämställdhetslagen1

åvilar JämOåtgärderaktivareglerjämställdhetslagensTillsynen omav
tillsynsverksamheten lig-Tyngdpunkten iJämställdhetsnämnden.och

jämställdhetsom-ställföreträdandebiträdsJämOJämO.hos enavger
jämställdhetslagen. JämO30 §regeringenBådabudsman. utses av

fö-följa lagensfrivilligtarbetsgivareförmåhand sökaskall i första att
arbetsgivarevitesföreläggamöjlighethar bl.a.reskrifter 31 § attmen

skillnadTilluppgifter.lämnauppmaningeftersiginte atträttar ensom
frivil-intearbetsgivarevitesföreläggaJämO intekanfrån DO somen

medverka tillockså övrigtskall iJämOöverläggning.tillligt kommer
reglernaarbetslivet.jämställdhet i Defrämja nännaresträvandena att

med instruk-1991:1438förordningenfinns iverksamhetför JämO:s
till-JämO:sdelEnjämställdhetsombudsmannen.för stortion av
fö-enskilda,tillvägledningochinformationbestårsynsverksamhet av

tillämpning.dessochlagenfrågorioch organisationerretag om
jämställd-ochlagenefterlevnadenenbarttillsynJämO:s avavser

jämställdhetsla-ändring iGenomutanför tillsynen.hetsavtal faller en
befogenheterfåttJämOharjuli 1994, attkraft den lträdde igen, som

och tillsynenjämställdhetslagenförtillämpningsområdethelaövervaka
kollektivavtalområden därtillbegränsadlagändringenföreinteär som

reglerlagensiakttaskyldig även ettArbetsgivarenfinns.inte är att om
övervakaalltid kanJämOinnebärträffats. Dettakollektivavtal har att

generell praxisföljakantillsyn oavsettföljs.regler Dennalagensatt en
harkollektivavtalsbunden eller inte. Parternaarbetsgivare ärom en

Sådanajämställdhet.kollektivavtalträffamöjlighetfortfarande att om
lagreglema.aktuelladeiakttaskyldighetendock intepåverkaravtal att
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Tanken på arbetsmarknaden fortfarandeär skall ha huvud-att parterna
för aktivt arbete för jämställdhet bedrivs. För den kom-ansvaret att ett

munala och landstingskommunala sektorn finns inte längre något cent-
ralt jämställdhetsavtal medan sådana avtal gäller på den statliga sektorn
och inom områdetSAF-LO med undantag för transportområdet. Inom
den kooperativa sektorn gäller jämställdhetsavtal mellan Kooperati-ett

Förbundet och LO/PTK. Det arbete i övrigtpartsgemensammava som
förekommer har redovisats i avsnitt 7.1.4.

Ärenden underlåtenhet arbetsgivare inte bund-ärsom avser av som
kollektivavtal följa lagens regler aktiva jämställdhetsåt-attna av om

gärder kan JämO efter anmälan eller på initiativ. JämOtas egetupp av
skall följa uppgifter i massmedier eller kontaktt.ex. attgenom genom
med myndigheter, arbetsmarknadsorganisationer eller andra hållaorgan

underrättadsig hur jämställdhetsarbetet bedrivs på det icke kollek-om
tivavtalsreglerade området och ingripa finnsdet anledning till det.när

aktivt ärende, liksom i diskrimineringsärende,I förutsättsett ett
JämO ha överläggningar med arbetsgivare, fackliga organisationer och
andra. Vid överläggningarna skall informeraJämO sig de aktuellaom
förhållandena på arbetsplatsen försökaoch vid behov åstadkomma nå-

överläggning-form frivilligt åtagande från arbetsgivarens sida.gon av
skall informella och har ingen självständig rättslig betydelse.arna vara

Deltagandet i överläggningar därför frivilligt. Fackföreningar påär ar-
betsplatsen bör enligt förarbetena normalt möjlighet delta iattges
överläggningama, i synnerhet det gäller arbetsgivares skyldig-när en
heter vidta aktiva åtgärder.att

Jämställdhetsnämndens reglerassammansättning i nämndens in-
struktion SFS 1991:1437. skall beståDen nio ledamöter. Ordför-av
anden och ytterligare två bland inte före-utsespersoner personer som
träder arbetsgivar- eller arbetstagarintressen. Ordföranden skall vara

ha erfarenhetjurist och bör domare. de ledamöternaAv övrigasom
efter förslag Svenska Kommunförbundet ochutses gemensamten av

Landstingsförbundet, efter förslag Arbetsgivarverket, efteren av en
förslag efterLO, förslag och efter förslagTCO SACO.av en av en av

ArbetsgivareföreningenSvenska har avböjt möjligheten föreslå nå-att
ledamot, varför nämnden faktiskt består åtta Förrentgon av personer.

varje ledamot skall finnas på le-Deersättare. utses sätten samma som
damöterna. Ledamöter och för bestämd tid. förar-Iersättare utses en

ÄJLbetena till prop. 1978/79:175 105 de ledamöteratts. anges som
företräderinte arbetsmarknadens bör tillföra nämnden ytterligareparter

sakkunskap förhållandena på arbetsmarknaden och jämställd-om om
hetsarbetet varföri vissa dem bör ha erfarenheter från arbetestort, av
med arbetsförmedling, arbetsmiljöfrågor, invandrarfrågor,t.ex. perso-
naladministration eller utbildningsverksamhet. Nämnden har sekre-en
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uppgifthuvudsakligaJämställdhetsnämndensden.biträderterare som
förvitesföreläggandenmeddelaJämOframställningefterär att ar-av

jämställd-aktivabestämmelserföljer lagensintebetsgivare omsom
hetsåtgärder 32 §.

för arbetsgivarevitesföreläggandeärendenFörfarandet atti om
kap. 3med stöd 8princip,jämställdhetsåtgärder kunde ividta aktiva av

form verk-iregeringenregleratsregeringsformen, ha§ avensamav
rättegångenpraktikenFörfarandet ligger i nära,ställighetsföreskrifter.

jämställd-äldredenriksdagsbehandlingenframhölls vidnågot avsom
regel endastförekommerförvaltningsärenden parthetslagen. I ensom

tvåpartsförhål-föreliggeråtgärderaktivaärendenmedan det i ettom
vidareåtgärdervidta aktiva ärför arbetsgivareSkyldighetenlande. att
mellanförhållandetberörutsträckningden isådantill sin storattnatur

förfarandet skallhuwddragendärförharenskilda. Det ansetts att av
jämställdhetslagen.regleras i

nämnden kantillframställningendast JämODet är genom ensom
aktiva åt-ifrågaskyldigheterarbetsgivaresfordra prövning omav en

Arbetsgiva-initiativrätt.Jämställdhetsnämnden har ingengärder. egen
uppgifterfaktiskadeoch lämna ärsvaromålskyldig iär somattren

utrednings-emellertidharNämndenärendet.betydelse i en egenav
införFörhandlingärendet.iomständigheternaklarläggaskyldighet att

arbetsgivarenkallaNämnden kanmuntlig.regelnämnden bör varasom
förhand-tillpersonligeninställa sigvid viteföreträdaredenneseller att

utredningentillmedverkarellersigarbetsgivaren inteOmlingen. yttrar
ochfatta beslutändånämndenkanförhandlingen,tillkommereller inte

kallakan ocksåNämndenfinns.utredningdå på dendet annangör som
förföreträdareför utredningen,behövsdet t.ex.till förhandlingen, om

organisationer.fackligaberörda
förvaltnings-självständigtfristående ochfrån JämONämnden är ett

ärende vites-avgörandetfår vidämställdhetsnämnden ettJ omavorgan.
arbetsgiva-och åläggaframställningfrån JämO:savvikaföreläggande

§.42har begärtJämOsådanaåtgärderandravidta änatt somren
för arbets-betungandeuppenbartdock inteåtgärder fårDessa mervara

hur ochuppgifterinnehållaskallföreläggandeNämndensgivaren. om
ellerpåbörjasskallåtgärdernaförelagdadetidvilkeninom ge-som

skall delgesoch detskriftligtskallbeslutNämndensnomföras. vara
verkan.förpliktandedet hareftersomarbetsgivaren, en
motsvarandepå sättJämställdhetsnämnden även,prövar som

beslutJämO:sDO,ifrågadiskrimineringetniskNämnden ommot om
uppgifter. JämOlämnahararbetsgivarevitesföreläggande vägratnär en

motsvarandevid tingsrätt, sättutdömande viteför talan somavom
DO.
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instruktionen för jämställdhetsnämndenI regleras frågor besluts-om
förhet och omröstning i nämnden, liksom kompetensfördelningen mel-
lan nämndens ordförande och nämnden.

JämO har hittills under tio år anhängiggjort sammanlagt elva ären-
den hos jämställdhetsnämnden. fall harI nämnden beslutat vites-tre om
föreläggande för arbetsgivare. ärende pågår i nämnden ochEtt övriga
ärenden har avslutats på grund JämO återkallat framställ-sinaattav

uppgörelse träffatsningar sedan med den berörda arbetsgivaren.

Förslag7.1.6.2

saknas, med något undantag anledning ändra de regler gäl-Det att som
ler diskrimineringsförbudets efterlevnad.tillsynen av

beskrivs6 § i den gällande lagen arbetsgivares uppgiftsskyldighetI
till liksom skyldigheten inställa sig till överläggning hosDO DO.att
Uppgiftsskyldigheten modifieras regeln i bestämmelse attav samma

får betungas onödigt uppgiftsskyldigheten.arbetsgivaren inte genom
Enligt kan förelägga arbetsgivare vid komma§ DO vite7 även atten
till överläggning. det gäller arbetsgivarens skyldigheter i de be-Nären
skrivna hänseendena föreslår vi den lagen utformas i enlighetatt nya

jämställdhetslagen.med vad gäller enligt medför vitesmöj-Det attsom
faller fårligheten för inställelse till överläggning bort. stället nämndenI

möjlighet förelägga arbetsgivare inställa sig vid vite till nämn-attatt en
får uppgifts-den. Regeln arbetsgivare inte betungas onödigtatt genom

föreslåsskyldigheten saknar motsvarighet i jämställdhetslagen och
lagen etnisk diskriminering arbetslivet.borttagen i den imotnya

fråga bör uppmärksammas i detta sammanhang deEn ärannan som
förändrade förutsättningar för DO:s arbete ligger i de justdelvis som

förändringarna rättshjälpssystemet. Trycket på DOgenomförda attav
fårtill följd dessa förändringar tänkas öka.utreda ärenden kan Detav

förutsättas faster anslagsbeviljande uppmärksamhet påDOatt organs
skulle förändras till följd detta. också vik-resursbehovet Det äravom

utreda ärende vidare,DO, DO sig saknatigt att ettatt om anser resurser
detta skäl till ärendet skrivs sådani sitt betslut Enattanger som av.

skulle underlätta för enskild få ansökanmotivering rätts-atten en om
hjälp beviljad, det framgår det ekonomiska skäl be-DOärnär att av

ärendet skall drivas vidare.dömt inteatt
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Nämnden etnisk diskrimineringför DO ochroller7.1.6.2.1 Nya mot

åtgärder förskyldigheter vidta aktivaföreslås fåarbetsgivareNär attnu
föreslåsoch arbetsgivare kunnamångfald arbetslivetetnisk ifrämjaatt

finns det anledningskyldigheter,fullgöra sinaföreläggas vid vite attatt
försla-skall ordnas. Självalagen i den delentillsynenhuröverväga av

förebild jämställdhetsla-mycket sin iåtgärder har iaktivasåvitt rörget
diskrimineringsförbudettillsyndet gälleruppgiftDO:s övernärgen.

därför tillordnad. liggertillsyn Dethur lämOzs närmastutgår från är
fråga ak-förfaranderegler ijämställdhetslagenslåtahands ävenatt om
därför utvid-tillsynsuppgift börförebild. DO:såtgärder tjänativa som

reglerna aktivade föreslagnaefterlevnadentill ävenatt omavavsegas
på DO iförsta hand bör ankommadet isamtidigtåtgärder attsom

föreskrifterfrivilligt följa lagenshand förmå arbetsgivareförsta att om
aktiva åtgärder.

syfte motverka dis-förebyggandeopinionsbildande roll iDO:sI att
efter etniskmedverkar strävandenaiingå DObörkriminering även att

arbetslivet.mångfald i
med jämställd-utformasi övrigttillsynen börFörfarandet för även

etnisk diskrimi-Nämndeninnebärförebild. Dethetslagen motattsom
vitesföreläggandenfrågoruppgift närfå tillbörnering prövaatt om

åtgärder.aktivaföreskrifternaföreslagnaföljer deintearbetsgivare om
därvid utfonnasnämnden börioch handläggningenhandläggningDO:s

Jämställdhets-hos och iförfarandet JämOöverensstämmelse medi
föranledssådana anpassningarinnebär bl.a.nämnden. attDet avsom

efteraktiva åtgärderärendenhuvudregel börnämnden avgöra omsom
etnisk diskrimineringNämndenförhandling. Idagmuntlig avgör mot

efter föredragning.ärendenalla
få, bör dessföreslåsuppgifter nämndenpå deMed tanke somnya

tilldärvid liggaskulleDetockså närmastsammansättning över.ses
fåretnisk diskrimineringNämndenföreslåhands motattatt samma

och bestå nioJämställdhetsnämndensammansättning personeravsom
Jämställdhetsnämnden.ledamöterna igrunderutsedda efter somsamma

tilluppgifter hänförligahaemellertid inte baraNämnden kommer att
funktion frågorrådgivande ibehålla sinkommerlagen.den Den attnya

Härtill kommerarbetslivet.samhälletandra delar attänrör avsom
arbetsgivarsidan itidigare påpekats, påJämställdhetsnämnden, som

arbetsmarknadssektorer.från allaföreträdarebestårpraktiken inte av
efterskulleetnisk diskrimineringNämndenocksåOm utsesmot samma

risknämnden skulle drabbasinnebäraskulle detgrunder att sammaav
för obalans.
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lösning skulle den bakgrundenangivna nämndenEn mot attvara
fortsättningsvis skall består ledamöter och ordförandenäven atttreav

domarkompetent. ledamöterna skulle därvid behö-skall De övrigavara
ha kunskaper diskriminering på arbetsmarknaden, invandrarkun-omVa

mångfaldsarbete.erfarenhet aktivt Vi har emellertidskap samt stan-av
för föreslå Nämnden etnisk diskriminering får sinattnat att mot sam-

eftermansättning grunder Jämställdhetsnämnden. Om SAFsamma som
framöver inte skulle önska nominera någon ledamot till nämndäven en

aktuella slaget saknas det fördenskull inte möjlighet erbjudadet attav
arbetsgivarorganisation, möjlig-någon privat ingår i SAF,ev. en som

den etniska nämndens del bör också efter-heten till nominering. För
den avspeglar den etniska mångfalden samhället. le-i Desssträvas att

bland har de särskilda kunska-damöter bör också sökas personer som
och erfarenheter nämndes.som nyssper

vid avgörandebör, i likhet med ämställdhetsnämnden,Nämnden J av
vidta aktiva åtgärder, kunna åläggaärende vitesföreläggande attett om

åtgärder sådana har begärt,arbetsgivaren vidta andra DOänatt omsom
uppenbart betungande för arbetsgivaren.dessa åtgärder inte är mer

åläggandet hur och vilken tid arbets-Nämnden skall i inomäven ange
genomföras.åtgärder skall påbörjas ellergivarens

förelagts de reglernaTalan utdömande vite enligtav som nyaom
bör föras vid tingsrätt DO.av

förMöjlighet arbetstagarorganisation7.1.6.2.2 göraatt
framställning Nämnden etnisk diskrimineringi mot

Även följdförstärkning tillde förslag tillmed nyaav resurserna, av
kommer ha begränsadeuppgifter, föreslår i avsnitt 7.2.2. DOvi attsom

för effektivt tillsemöjligt DOkommer inteDet att attatt vararesurser.
förväntadesefterlever lagen. På motsvarandealla arbetsgivare sätt som

anledning förvänta dejämställdhetslagen har sigfrågai att attmanom
aktivt bidrar till främja etniskfackliga organisationerna på olika sätt att

bedriva arbetet på frågornamångfald arbetslivet.i Ett sätt äratt att
Efterlevnaden avtalen ankommer därvid påregleras kollektivavtal.i av

på sedvanligt Erfaren-och avtalsbrott kan beivrasavtalspartema sätt.
jämställdhetslagens regler aktiva åtgär-tillämpningenheterna av omav

handen de fackliga organisationerna lokaltsamtidigt vidder attger -
kollektivavtal aktiva åtgärder saknas, inteoch förbundsnivåpå när om-

önskemål ellermöjligheter få gehör för sina krav ochhar att attsamma
verkligen bedrivs aktivt arbete.medverka fullt till det Järn-ettut att

för-fann andra sidan sitt betänkande deställdhetsutredningen å i att
arbets-vid jämställdhetslagens tillkomst ställdes påväntningar som
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infriats utsträckning.hade i mindremarknadens inte änannatparter
fallockså arbetstagarorganisationema i vissa hadekonstateradeDen att

arbetsgivar-det gällde beivra brister ipåtaglig passivitetvisat när atten
ff.. Emellertidjämställdhetsarbete SOU 1991:41 292 297s.nas

de fackliga organisationernaökad aktivitet tänkbar ävenomvore en
till Jämställdhetsnämnden eller, i utred-möjlighet vända sighade att

diskriminering. Frågan har väcktsfall, Nämnden etniskningens mot
samband medJämställdhetsnämnden, TCO, ibeträffande senast re-av

och arbetsgi-Sexuella trakasseriermissbehandlingen Rapporten omav
JämO.och tidigare avvarens ansvar,

kollektivavtal aktiva åt-till finns ingautredningen kännerSåvitt om
lösning väljs förmångfald arbetslivet. Omgärder för etnisk i samma
mångfald,syftar till etnisk skulleåtgärdernatillsynen de aktiva somav

egentlig möjlighet beivrasakna någonfackliga organisationernade att
aktiva arbete. fackliga organisa-arbetsgivarnas Deeventuella brister i

till fästa uppmärk-hänvisade DO:sskulle itionerna attstort sett vara
fullgör skyldigheter. DO kan påarbetsgivare inte sinasamhet på som

åtgärderförslag därefter vidta ochtidigare redovisadegrundval vårtav
beslutaretnisk diskrimineringNämndenhand begärai sista attmotatt

skulle emel-fullgöra dessa. DO:sförelägga arbetsgivaren att resurser
före-sådana anmälningar i Deträcka tilllertid inte sattes system.om

fackliga organisatio-onödig låta defaller dessutom omväg attvara en
kunnastället för de själva skullevända till DO isig göraatt ennerna

Till bildenNämnden etnisk diskriminering.direkt tillframställning mot
jämställd-förarbetena tillfackliga organisationerna ihör deäven att

överläggningar i ärendenmedverka i JämO:sredan förutsättshetslagen
det gäller DO:sfår relevansaktiva åtgärder, något närsammasomom

överläggningar.
också för lokala ochdet införs möjlighetföreslår därförVi att en

framställningar till Nämndenarbetstagarorganisationercentrala göraatt
arbetsgivaresoch fordra prövningetnisk diskrimineringmot av en

dock begränsasåtgärder. Talerätten börifråga aktivaskyldigheter om
tillförhållande vilkaarbetstagarorganisationer itill sådanaatt enavse

kollektivavtal. sådan ordningbunden Enberörd arbetsgivare är an-av
med kollektivavtaletmedbestämmandelagen,sluter till isynsättet som

och grundval förrepresentativitetdet måttet på rätt attyttersta ensom
Därvid bör kravövergripande arbetstagarintressen.företräda samma

framställning ställs på fram-ställas DO:s. Enpå organisationens som
åtgärder börinnehålla uppgifter vilkaställning skall alltså om som

till stöd för framställ-vilka skäl åberopasåläggas arbetsgivaren, som
utredning har gjorts.och vilkenningen som

till informationhar alltid harfacklig organisation inteEn rättsamma
och därför alltid förväntas försearbetsgivare DO kan intefrån somen
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nämnden med lika långtgående utredning DO. bör dock inteDettasom
hinder för framställning, eftersom Nämndennågot etniskutgöra moten

gällerlikhet med vad för Jämställdhetsnämnden,diskriminering, i som
framställning från fackligfår utredningsansvar. Omett eget en en orga-

bristfällig bör nämnden efterhöra vilka ansträngningarnisation är som
själv har gjort och i vad mån dessa inteden fackliga organisationen

lyckats.
understrykas möjligheten för arbetstagaror-Slutligen bör det att en

etnisk diskrimineringvända sig till Nämndenganisation ärmotatt en
arbetet med etnisk mångfaldVi förutsätter det aktivasista utväg. att

arbetsgivaren och arbetstagarorganisationema.samverkan mellansker i

talerättmellan och den fackligaFörhållandet DO:s organisationens i
Nämnden etnisk diskrimineringmot

förslag, Diskrimine-lagen, liksom enligt vårtEnligt den nuvarande är
subsidiär till dendiskrimineringstvisterringsombudsmannens talerätt i

Arbetsdomstolen,DO:s talerätt ifackliga organisationens. när en ar-
fackligatalan, förutsätter denhar förabetstagarorganisation rätt attatt

från företräda sin medlem.avstårorganisationen att
föreslåbakgrund förefalla naturligtdennakundeDet att mot-mot

etnisk diskrimineringför i Nämndensvarande ordning talerätten mot
finnsvända dit.föreslås ha sig DetlängreDO inte ensamrättnär attnu

riktning.faktorer talar idock flera en annansom
Ärenden skyldighet vidta aktivabrister i arbetsgivarensrör attsom

förhål-enskildatill generella och inteåtgärder sin rörär typ personers
fackliga på detta områ-tradition för den organisationenlanden. Någon

Efter-arbetsdomstolen finns inte.talerätten i tvister imotsvarandede
berör de, tillåtgärder kollektiva till sinärenden aktiva är natursom om

ofta fackliga organisatio-allafrån diskrimineringstvister,skillnad t.ex.
arbetsplatsen.påner

förslag, likhetåtgärder enligt vårt iområdet för aktivakan påDO
för initiativ och behöver integäller JämO,med vad ta av-egnasom

underlåtenhethar tillsynanmälan brister. DOvakta någon över attom
åtgärder oberoende eventuellaregler aktivaleva till lagens avomupp

huvudansvaret förförutsätts harkollektivavtal. Samtidigt att parterna
mångfaldsarbete bedrivs.aktivtatt ett

särskilddet saknas behov någonSammanfattningsvis vi att avanser
och den fackliga organisationensförhållandet mellan DO:sreglering av

uppfyllandet kollekti-skall övervakanämnden. DO intetalerätt i Att av
Även kollektivavtalbedömningen.området ändrar intevavtal på om

förlagen eller områdetskyldighetema enligtfinns påverkar det inte
föroch facklig organisationhindrar DOtillsyn.DO:s Inget att varen
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fallarbetsgivare, ivitesföreläggandeansöker vartsig mot sammaom
skilda åtgärder.ärendenainte när avser

hararbetsdomstolentalerätt iDO:ssituationliknande rörI somen
och skallDOfackliga organisationendenfrånlagstiftaren utgått att
tänker påöverenskommelse. Vipraktisktfråganlösakunna re-genom
möjliggör förmeningen,stycket sistaförstanuvarande 17 §geln i som

etnisk dis-talanför medlemmentalanockså änföraDO att omannan
fackliga organi-inträffa denteoretiskt kunnaskullekriminering. Det att

anställningsskyddsla-stödmeduppsägningvill angripasationen aven
be-medan DOdiskrimineringetnisk ärenligt lageninte motmengen

föreliggerhinder dettalagen. Någotenligt denföra talanredd motatt
bådatalan i desigkandet inteförutsatt rörainte, att sammaomanses

föra talantalan DO:sdet sig rättär atträttegångama. Rör sammaom
Motsvarande be-enligt 18organisationensfackligasubsidiär till den

lagen.oförändrade ingå i denföreslåsstämmelser nya
diskrimineringetniskinför Nämndenförvaltningsärende motI ett

ipendensrättskraft och litisfrågor ettinteuppkommer somomsamma
fackli-och deDOemellertid förutsättasfårdomstolsförfarande. Det att

uppkommakansituationerlöser depraktisktorganisationerna somga
det aktivabrister ifrågainriktat sig påbåda att tanär omsammaupp

åtgärdsarbetet.



Överväganden266 och förslag SOU 1997: 174

Övriga förslag7.2

Antidiskrimineringsklausuler7.2.1 i avtal om

offentlig upphandling

föreslårVi inga rättsliga hinder statliga myndigheternäratt möter- -
åläggs i möjliga utsträckning s.k.in antidiskriminerings-störstaatt ta
klausuler i avtal med leverantörer och tjänster.av varor

föreslårVi innehåll i och rutiner för användningen den-närmareatt av
klausuler upphandlingsavtal föri del utreds vidare.typ statensna av

utredningens uppdrag föreslåI ingår också andra åtgärder änd-att än
ring den gällande lagen etnisk diskriminering. sådanEn åtgärdav om
skulle kunna offentliga myndigheter eller åläggsattvara uppmanas en
skyldighet i upphandling säkerställa leverantören aktivt arbetaratt att
med etnisk mångfald förhållandei till sina anställda eller inte göregna
sig skyldig till brott diskrimineringsförbud i lag.mot

En statlig myndighet eller kommun skulle alltså för-under vissaen
förfrågningsunderlagutsättningar i sitt kunna och avtalsförslagiange

förutsättningar förin ingå avtal viss upphandling harta att om en som
med krav leverantören diskriminerarinte eller vidtar sådanagöraatt att

åtgärder med anställda föreskrivs lagsina i och har med et-som som
mångfaldnisk i arbetslivet göra.att

7.2.1.1 Gällande rätt

offentligaden upphandlingen gäller lagenFör 1992:1528 offentligom
upphandling LOU. Genom lagen har införts regler motsvararsom

regelverk den offentliga upphandlingenEG:s inom den inre mark-om
naden, vilket antal direktiv. Direktiven sikte på endastutgörs ett tarav
de upphandlingarna och blir tillämpliga först upphandlingenstörre när
överstiger vissa tröskelvärden, vilka olika för olika upphandlingar.är

återfinnsTröskelvärdena i den svenska lagen. huvudprinciperLagens
skall emellertid tillämpas på upphandling under tröskelvärdena.även
Detsamma gäller lagens bestämmelser överprövning. Kontrollenom av

upphandling går riktigt till främst upphand-att garanteras attgenom en
ling skall kunna domstol. Det möjligt för dom-överprövas är ävenav
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laglighetsprövning,kommunalaskadestånd. Denstol döma utatt som
avskaffades ochiupphandling,kommunalvad gällerfunnitstidigare

till.upphandling komoffentligmed lagenatt om
ellerupphandling skall skehuvudregel gäller öppenSom att genom

upphandling därupphandlingMedupphandling.selektiv öppen avses
upphandlingMed selektivanbud.får lämnaalla leverantörer menas en

lämnaleverantörerinbjuder vissaupphandlaredärupphandling, att an-
konkur-utnyttjandemedalltidskallupphandlingbud. görasEn av

affärsmässigt.genomförasövrigtoch ifinnsrensmöjligheter ävensom
upphandlingdeltafrån iuteslutaskan endastEn leverantör att omen

fördömts brottkonkurs,eller ilikvidationihar ärleverantören sattträtt
till allvar-skyldigskatt, gjort sigbetalatinteyrkesutövning,avseende

omständigheterendast rörDetyrkesutövningenligt fel i är somosv.
relevanta. Omutföra arbetetförmåga äranbudsgivarens att en un-som
uppställs anlitas, kanuppfyller de kravintederleverantör, somsom

underleve-påDock torde kravdetta skäl.uteslutasinteleverantören av
kontraktet gäl-upphandlingskontraktet. Föruppställas ikunnarantörer

avtalsrättsliga regler.ler
eller detlägst prisbud hardetskall antingenUpphandlaren anta som

till samtligahänsynfördelaktigt medekonomisktbud mestär om-som
miljöpåverkanfunktion,driftskostnader,pris,ständigheter m.m.som

uppgift bl.a.tillNOU harupphandlingoffentligför attNämnden
utvecklingen påupphandlingen, följaoffentligadentillsyn överutöva

Frihandelssammanslut-Europeiskadenupphandlingsområdet inom
ekono-EuropeiskaEG,gemenskapemaEuropeiskaEFTA,ningen

WTO-överenskommelsenochEES, GATTsamarbetsområdetmiska
råd inomoch allmännainformationlämnaupphandling,statligom

upphandling.offentligeffektivverka förtillsynsområdennämndens en
uppgiftskall ha tillgemenskapenartikel 2iEG-fördraget attanger

socialt skydd,ochsysselsättningifråganivåfrämja högbl.a.att omen
ochför kvinnormöjligheterlika män,för arbetstagare,fri rörlighet

arbetsvillkorförbättradesammanhållning,socialekonomisk ochstärkt
funktionshindradesocial integrationlevnadsstandardoch höjd samt av

harEU-kommissionenkategorier.gynnademindre gett utoch andra en
behandlas denHärupphandling inom EU.offentliggrönboks.k. om

denupphandlingsdirektiven ochmedtillsammansartikelnnyssnämnda
följ ande.frågan framgåraktualiseradedetta avsnitti

införa olikaanmodasgrönbokenenligtenheter kanUpphandlande
upphandlingar,aspekter vid sinasocialpolitiskaocharbetsmarknads-

ekono-påverkaviktigt medelinköp kaneftersom offentliga attettvara
juridiskagrönboken deiexempelagerande. Sommiska aktörers nämns

anställningsvillkor,anställningsskydd ochifrågaskyldighetema om
anläggningsarbetenochdär bygg-arbetsplatsdenbindande påärsom
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utförs. Offentlig upphandling kan också användas medelett attsom
uppnå eftersträvade mål, bygga stadigvarandet.ex. attgenom upp en
avsättningsmöjlighet för skyddad verkstad, inte kan förväntasen som
tåla konkurrensen från vanliga affärsföretag med normal produkti-en
vitetsnivå.

Om upphandlingsdirektiven frågai arbetsmark-sägs nämnare om
nads- och socialpolitiska mål vissa bestämmelser finns i direk-att som

till börjantiven möjliggör uteslutning döm-entreprenörer ären av som
da för brott avseende yrkesutövningen eller har gjort sig skyldigasom
till felallvarligt i denna. gällerDetta givetvis också, heter det, när
brottet eller det allvarliga felet medför överträdelse lagstiftningen av

syftar till främja arbetsmarknads- eller socialpolitiska mål. Slut-attsom
bestämmelserna indirekt det möjligt för upphand-ärsatsen att gör att

lande enheter utesluta anbudssökande inte skulle ha iakttagitatt som
sådan lagstiftning.

andra möjlighetEn i grönboken består i villkornämns att,som som
skall gälla under avtalstiden, ställa krav social karaktär. Somsom av

exempel på krav kan ställas i avtal främja anställningnämns attsom av
kvinnor eller skydd vissa missgynnade kategorier. I detta avseendeav
bör, tilläggs det, bedömningen sådant villkor utanförett ägaav rum
själva upphandlingsförfarandet. En inskränkning i möjligheten ställaatt
krav detta slag givetvis endast sådana villkor tillåts, inteär attav som
har någon direkt eller indirekt diskriminerande effekt gentemot an-
budsgivare från andra medlemsstater. Dessutom måste lämplig öppen-
het dessa villkor framhålls i meddelandetgaranteras attgenom om
upphandling eller förfrågningsunderlaget.i

Slutligen påpekas i grönboken direktivens bestämmelser inte,att
under nuvarande förhållanden, medger arbetsmarknads- och social-att
politiska hänsyn beaktas fasi den i anbudsförfarandet, då anbudsgiva-

eller ansökandenas lämplighet kontrolleras på grundval kvalifi-rens av
kationskrav fråga ekonomisk,i finansiell eller teknisk förmåga.om

gäller fas,Detsamma i den då anbuden efter utvärderingskriteri-prövas
skall de ekonomiska kvaliteter i prestationen,motsvara ärer, som som

föremål för upphandlingen. tilläggsDet inköpsorganen, det gäl-näratt
ler upphandlingar för belopp under tröskelvärdena, införakan sociala
preferenser bland utvärderingskriterierna, under förutsättning deatt

diskriminering omfattar alla inom gemenskapen, utmärksutan som av
karakteristika. I grönboken ställs så frågan det finns be-ettsamma om

hov tolkningsmeddelande förtydligar möjligheterna of-iett attav som
fentlig upphandling genomföra gemenskapens och de nationella ar-
betsmarknads- och socialpolitiska målen. Frågan ställs också andraom
åtgärder behövdes för säkerställa målen uppfylldes vid tillämp-att att
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upphandlingoffentliggemenskapsbestämmelsemaningen sam-omav
sund konkurrens.garanteradetidigt mansom

socialställa kravavtalstidenundermöjlighetenBeträffande att av
förhandsavgörande iEG-domstolenstillgrönbokenhänvisarkaraktär

rå-tillämpningenavsågMålet4635.1988Beentjes-fallet Rec. avs.
medförenligtdetuttaladeEG-domstolen äratt71/305.direktivdets

på leverantörenkravupphandlingsavtal in attidirektivet ta an-ettatt
di-kravet intedock ärFörutsättningen är attlångtidsarbetslösa.ställa

ansökandeelleranbudsgivarefördiskriminerandeindirektellerrekt
enheten iupphandlandemåsteEU-länder. Dessutomandrafrån upp-

kravförfrågningsunderlaget etteller atthandlingsmeddelandet avange
upphandlingsavtaletingåvilldesåställaskommerslag attdetta att som

30-37.grundfinnskravetför sigfår klart att

erfarenheterSvenska7.2.1.2

uppmärksammatupphandlingoffentlig attförNämndenharSverigel
infordrarupphandlingoffentligvidlänsstyrelserochkommunervissa

ochmellan kvinnorjämställdhetavseendefrån leverantöreruppgifter
uttalat1997höstennyhetsbrevihäravanledningmedharNOUmän.

enligt 1enhetupphandlandeunderstrykaangeläget attdet attäratt en
upplysningarinfår begäraupphandlingoffentliglagen§kap. 17 om

denkapacitetochförmågatekniska samtleverantörsendast omenom
begärkommunerocksåförekommerDet attställningen.finansiella re-

miljöarbete.inreleverantörersdovisning av
LOUinomnormalt inteenligt NOUfallerjämställdhetUppgifter om

fårinteoförenligt krav,med LOUdärföroch måste ett somanses vara
upphandlingar trös-i överanbudsprövningochkvalificeringpåverka

leve-riskenföreliggerin attändå begärsuppgifterkelvärdena. Om en
avhålla sigkommakanjämställdhetsplan attnågonharinterantör som

tillsamtidigthänvisarNOUgrund kravet.anbud påingefrån att av
jämställd-förverkamöjligheterbeträffandegrönbok attKomissionens

upphandlingsdirektiven.föroch inomkvinnormellan mänhet ramen
tröskelvär-underupphandlingargällervadocksåpåpekarNOU att

till tek-begränsadepå leverantörerställasfårde kravintedena är som
§ LOUkap. 12Enligt 6ställning.finansiellochkapacitetförmåga,nisk

vilkaförfrågningsunderlagetialltidenhetendendockskall om-ange
anbudsprövningen.vidbetydelsetillmätaskommerständigheter attsom

uppgifterinfordratharde kommunerkommunVäxjö är somen av
inköpspolicyEnligtjämställdhetsplaner.anbudsgivarefrån somenom

medhandlar öpp-kommunenföretag,skalljuni 1997i varaantogs som
detbl.a.punkter,radpå närinfonnationsbehovför kommunens enna
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gäller företaget följer jämställdhetslagen och har jämställdhets-om en
plan, allt för möjliggöra företagsvärdering.att Syftet opi-är närmasten
nionsbildande och tanken företagär saknaratt jämställdhets-ett som
plan kommer fram sådan och börjaatt arbetata aktivt med jim-en
ställdhetsfrågor. Det samtidigt inte någotär tal företag kanatt ettom
uteslutas från deltagande i upphandling enbart den anledningen attav

jämställdhetsplan saknas. Med hänsyn till innehållet i NOU:sen ny-
hetsbrev kan dock Växjös inköpspolicy i sin nuvarande utformning
ifrågasättas. Frågan dock inte rättsligtär prövad.

I sitt remissyttrande till regeringen med anledning grönbokensav
avsnitt offentlig upphandling och arbetsmarknads- och socialaom as-
pekter NOU nämnden inte hade något tillägga.att attangav

När det gäller upphandling och miljöhänsyn uttalade nämnden i
remissvaret bl.a. offentlig upphandling och miljhöhänsynatt röner ett
mycket intresse i Sverige och detstort oerhört viktigt detäratt att tas

samlat inom hela kommissionenett vad miljökrav vid of-grepp avser
fentlig upphandling. NOU efterlyste förtydliganden i direktiv eller rikt-
linjer de möjligheter finns ställa miljökrav och huruvidaattom som
upphandlingen kan användas instrument förbättra miljön.ett attsom
NOU pekade här också på vad NOU kallade intressekonflikt mellanen
å sidan principerna icke-diskriminering och fria rörlighetena om varors
och å andra sidan hänsynstagande till miljön och konstaterade kon-att
flikten finns mellan EG-fördraget och EG-direktiven. NOU erinrade

EG-domstolenäven i två domar låtit miljöhänsynatt föregå princi-om
fria rörlighet. Slutligen påpekade NOU Sverige harpen om attvarors

erfarenheten den offentliga sektorn har möjlighetatt påverkastor att
marknaden i miljövänlig riktning och offentliga upphandlare i Sve-att
rige började ställa miljökrav på under 1980-talet, vilket fått tillpapper
följd det idag finns marknad för miljövänligtatt storen papper.

Medan Växjö kommun inriktat sig på själva upphandlingsförfaran-
det arbetar Stockholms stads integrationsberedning för närvarande med

förslag till utformning innehåll i ochett rutiner för vid upphand-attav
lingar villkorin antidiskriminering ellerta aktiva åtgärder i självaom
upphandlingsavtalet. I Stockholm diskussionen sikte bådepå köntar
och etnisk tillhörighet.

Diskussionerna i Stockholms stad såvitt gäller etnisk tillhö-avser,
righet, möjligheten de falli verksamhetensatt, medger det, i avtalart
med införa avtalsvillkorentreprenörer innebärett ingen diskri-attsom
minering på grund kön, hudfärg, nationella eller etniskaav ras, ur-

eller trosbekännelse får i den upphandlandeäga verksam-sprung rum
heten. Avtalsvillkoret skall också kunna kombineras med hävnings-en
klausul. De avtalsvillkor föreslås gälla deti hänseendet skallsom anges

förfrågningsunderlaget.i Krav avseende ickediskriminering torde enligt
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gäller pri-detställamöjligt närtjänstemannautlåtande attäven varaett
förriktlinjerformiskolbamomsorgochanordnad barnomsorg avvat

stadsStockholmstilltjänstemannautlåtandeEnligtverksamheten. ett
kraven.de angivnaställamöjligtdetintegrationsberedning attär

fördiskuteraslydelse närva-tillutkastföljandemedAvtalsvillkor
diskussio-påpekasbörintegrationsberedning. Det attstadensrande i
lagengällandeden motfrånutgårterminologi,gällerdet nunärnen,

diskriminering.etnisk

fåranlitar,dennaunderentrepenörellerEntreprenören som
grundpånågondiskrimineranäringsverksamhetsin aviinte

sådanaelleretnisktellernationellthudfärg, avursprungras,
arbetssökande.ellersärbehandla arbetstagareotillbörligtskäl

avtalet entreprenö-hävahaskallBeställaren rätt att om
anlitar,dennaunderentreprenörellerren/leverantören un-som

sinför idömtsdom,lagakraftvunnen attavtalstiden,der genom
grundpånågondiskriminerathanäringsverksamhet ras,av

skälsådantelleretnisktellernationellthudfärg, avursprung
arbetssökande."ellerarbetstagaresärbehandlatotillbörligt

väcktsockså ävenfrågor atttilläggasvidare grun-kan att omDet
bördet inteliksomingå,skalltrosbekännelse attoch vara enkönderna

föreligger. Detdomlagakraftvunnenhävningförförutsättning att en
införa dennabeslutnågotunderstrykas attgång attslutligenbör än en

fattats.inteframgått, ännuvillkor har,typ somav

erfarenheterUtländska7.2.1.3
g

sikteåtgärderaktualiseraupphandling taroffentligi somFrågor attom
vilketUSA,upprinnelse ihar sindiskrimineringetniskmotverkapå att

Utfalletutblick.internationell5.11avsnitt an-framgått i avockså om
positiv.väsentligtalltivändningen är

ochcomplianceContractbenämningenunderdärgårFöreteelsen
diskriminerings-världskrigetandra ettslutetitillämpasbörjade somav

År presiden-utfärdade195-3försvarsindustrin.tillförhållandeförbud i
företagalla privatatillförbudetutsträckteOrder,Executiveten somen

Motivetmyndigheter.statligatilleller tjänster varlevererar varorsom
be-rättvistillhadetrosbekännelseoch rättolikaatt rasavpersoner

mandatfick emotbildades, att taregeringskommittéhandling. En som
åt-aktivaochfrämjaoch uppmuntraöverträdelser attklagomål om
förmotiveringenÅr Kennedypresidentutsträckte1961gärdsprogram.

rättighe-ocheffektivitetmeddiskrimineringmotverkamedarbetet att
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Han menade det låg i USAster. allmänna intresseatt och Välfärd att
främja sin ekonomi, säkerhet och nationella försvar användaattgenom
all tillgänglig arbetskraft på bästa möjliga De privata företagensätt.
ålades skyldighet nämligen vidta aktiva åtgärder för tillatten nya att se

arbetssökande anställs och arbetstagareatt behandlas hänsyn tillutan
hudfärg, trosbekännelse eller nationellt En särskildras, ursprung.

kommitté fick i uppdrag rekommendera sanktioner vid brottatt mot
avtalsvillkoren, inklusive hävning avtalet.av

förbudenNär diskriminering i Civil Rights infördesmot Act 1964
behölls presidentens frågor diskrimineringrätt vidatt ta offent-upp om
lig upphandling. En särskild myndighet bildades för insamling och upp-
följning benämnd Office of Federal Contract Complianceav program
OFFCP. Omfattningen de privata företagens åligganden utökadesav
från endast ha omfattat genomförandet de frågoratt reglerades iav som
den aktuella upphandlingen till företagets hela verksamhet.att Se-avse
dan år omfattas1967 kön reglerna. Numeraäven måste företagenav

mål och tidsplaner för leverantörerna kommernär anställaange att
kompetenta tillhör de underrepresenterade ipersoner som grupperna,
de fall leverantörerna inte har tillfredsställande fördelning.en

I Storbritannien, enligt vad redovisats i avsnitt också5.7.som som
har erfarenheter avtalsvillkor etnisk och könsdiskriminering vidav om
upphandlingar, finns ingen central myndighet för insamling och upp-
följning. ställetI har Commission for Racial Equality utarbetat riktlinjer
för användningen antidiskrimineringsklausuler och liknande vidav
kommuners offentliga upphandling. Syftet nå effektivi-maximalär att

vid upphandlingen, minimera eventuella bördortet med metoden, fåatt
viss enhetlighet och likfonnighet i tillämpningen.även Mest erfarenhet

upphandlingsklausuler finns hos kommuner i statligävenav men upp-
handling har sådana tidigare förekommit. Omfattningen metodensav
användning har varierat under årens lopp och användningen har tidvis

politisktvarit infekterad. Till år fanns1988 inga lagliga hinder och fle-
kommuner använde sig metoden, lagändring blevra av men genom en

det därefter endast tillåtet för vissa kommunala och endast ifrågaorgan
etnisk diskriminering.om

Enligt artikel i71 Race Relations skall lokalaAct kommunala organ
till de sina funktioner med hänsynatt utövar till behovet elimi-se attav

olaglig rasdiskriminering och främja jämlika möjligheternera samt go-
da relationer mellan människor skilda Med hänsyn till dennaav raser.
förpliktelse finns använder upphandlingsklausuler i avtalorgan som
med leverantörer och tjänster. Detta innebär vissa minimi-attav varor
krav ställs på leverantörerna frågai anställningspolitik och likaom
möjligheter för de anställda. Många har särskilda enheterav organen
för contract compliance. Under 1980-talet använde flera kommuner
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klausulermedavtalleverantör acceptera omhos attbenägenheten en
offentligvidurvalsgrundåtgärderoch aktivaicke-diskriminering som

ökning imarkantvisatharundersökningar an-Vissaupphandling. en
till 75från 18ökning procentåtgärdspoliciesaktivavändningen enav -

företagen.berördadebland- med privataavtalalla1969 ifrån årinfördessidanstatligaPå den
följde be-leverantörernakrävdebestämmelse, attföljandeföretag som

Relations Act:i Racestämmelserna

discriminationRacial --
withindiscriminateunlawfullyshallThe Contractor not

Relationsof the Raceprovisionsof theandmeaningthe scope
there-modifications re-enactment1968 statutoryAct oranyor

employment.indiscriminationof relating to
reasonablealltakeshall steps toThe Contractor secure

allhereof byof clause lprovisionsall theofobservancethe
subcon-and allof the contractoremployees agentsservants, or

Contract.theforexecutiontheemployed intractors

följdesavtalsbestämmelsesådanhurföljaförsökNågot att enupp
medsambandisidafrånmedgavsdet statensgjorts,aldrig atthar trots

tillanvisningardefram. Omladesrasdislcrimineringslagårs1976att
förlämnatharregeringenbrittiskaden an-kommuner numerasom

följakommerockså attinnebärmetoden staten an-attvändningen av
ökathaverkaranvändningenförIntressetåterstår nuvisningarna att se.

igen.
hit-antidiskrimineringsklausulerinförandetharStorbritannienI av

gällerdäremotdetproblem. NärEG-rättsligamedföratills inte ansetts
upphandlingsförfa-underanbudsgivaretillställasfårfrågorvilka som

medproblemetuppmärksammatStorbritannieniharrandet ävenman
kommitavtalförfarandet innansjälvatillsighänförkriterierdeatt som

jämställdhetföråtgärderaktivafrågorpåinriktadestånd intetill är om
mångfald..etniskochochmellan kvinnor män

förekom-detframgått ävenocksåhar attoch 5.14.5.11avsnittAv
USAidelstateri mångakommunerellermyndigheteroffentligaattmer

el-antidiskrimineringsklausulerpåkravställerCanadaioch provinser
medhandlaönskarföretagprivatapååtgärdsprogramaktivaler som

dem.
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7.2.1.4 Förslag

En slutsats kan dras gällande deträtt redanär idag finnssom attav
möjligheter inom för reglerna för offentlig upphandlingramen genom-
föra gemenskapens mål i artikel i2 EG-fördraget och nationella ar-
betsmarknads- och socialpolitiska mål. Det går alltså för statliga, kom-
munala eller landstingskommunala upphandlare i upphandlingsavtalatt

in antidiskrimineringsklausulerta det slag diskuteras iav t.ex.som
ÄvenStockholms stad. klausuler sikte på aktivt arbetetar försom et-

nisk mångfald i arbetslivet bör kunna övervägas, detäven möjligtärom
för dennaatt bestämmelseutrymmet ityp avtal något mindreett ärav

antidiskrimineringsklausul.än Man måste nämligen, särskilten när
hänvisning sker till nationella regler, till förfarandet inte dis-att ärse
kriminerande andra EU-företag i ländermot i gemenskapen där mot-
svarande lagstiftning saknas. Klausuler det slag diskuterats fårav som
inte heller själva upphandlingsprocessen.tynga

föreslårVi därför inga rättsliga hindernäratt statligamöter myn-- -
digheter eller åläggs irentav möjliga utsträckningatt störstauppmanas

in s.k. antidiskrimineringsklausulerta och/eller klausuler etniskom
mångfald i avtal med leverantörer och tjänster.av varor

En upphandlingsenhet vill använda sig antidiskriminerings-som av
klausuler måste också i upphandlingsmeddelandetattvara noga ange
eller förfrågningsunderlaget krav det angivna slaget kommeratt ett av

ställas på leverantören.att
Frågan anbudsgivare kan uteslutas från upphandlingen påom en

grund anbudsgivaren haratt diskrimineringsförbudöverträtt t.ex.av ett
lagi har inte förefallerprövats inte utesluten. Bedömningen avgörsmen

det skulle brott avseende yrkesutövningen ellerav om anses som ett
allvarligt fel i denna. En sak måsteär att vil-övervägaannan man noga
ka frågor ställs under själva upphandlingsförfarandet.som

Även det, framgått, redan torde möjligt ställa kravom som attvara
på leverantör inte bryta något diskrimineringsförbudatt t.ex. mot ien
lag föreslår vi vidare innehåll i ochatt rutiner förnärmare använd-att
ningen denna klausuler i upphandlingsavtaltyp för del utredsstatensav
vidare. syfteI underlätta för leverantörernaatt bör viss enhetlighett.ex.
eftersträvas vid användningen. kommunerFör och landsting gäller

förutsättningar för använda denna klausu-staten attsamma typsom av
ler varför de kommuner och landsting så önskar också bör kunnasom
dra resultatet sådantnytta arbete.ettav av

Innebörden sådant villkor kanett delsattav entreprenörvara en ga-
bedriverranterar att entreprenören sådant aktivt arbete förett etnisk
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verksamhetsiniförbinder sigdelslag, attiföreskrivsmångfald som
tillförhållandefall ilag, idiskrimineringsförbud i vartbrytainte mot

kunder.tillförhållandeockså iarbetstagareocharbetssökande men
idiskriminerainteförbinda sig attalltsåskall entreprenörenavtaletI

det-krävaförbinda sigocksåbör attverksamhet. Entreprenörensin
ocksåavtaletbör iEntreprenörenunderentreprenörer.sinaavsamma

dis-avtalspartenoffentliga attdenmedinförstådd att anserförklara sig
medförkontraktsbrott rättväsentligtskullekriminering utgöra ett som

skadestånd.krävaochavtalethävaatt
motsvarande in-ellerantidiskrimineringsklausulAnvändningen av

uppgifterinnehållamåsteförfrågningsunderlagenredanocksånebär att
klausulersådanafalldeIanbudsgivaren.förväntas re-vad avsomom
också kunnadessabörochkvinnor mänfrågor rörinförts idan har som

bör ingetmångfald. Omväntetniskochdiskrimineringetnisksikte påta
mångfald ietniskoch ettdiskrimineringetniskklausulhindra att omen

diskriminerings-andrasikte påsamtidigtleverantör tarmedavtal en
kön.grunder, t.ex.

offentligavtaliföreslagitsslag ettdet upp-klausul omEn somav
skattemedel intesigförväntaroffentliga attdet an-handling attanger

verksamhe-ochdiskriminering attdär ägerverksamhetivänds rumen
främjaställersamhället attkravmed deenlighetbedrivs i omsomten

avtalivillkorenangivnadeInförandetarbetslivet.jämlikhet ietnisk av
företagsprivatapåverkakanupphandling, sätt attettoffentlig varaom
till ban-förhållandeIinvandrare. t.ex.gällerdetrekryteringspolicy när

diskri-påverkadet sätt attkan ettlåneinstitut ävenandraochker vara
invandrarföreta-tillkreditgivningvidbankerförfarandenminerande av

gare.
mångfaldsklausulellerantidiskrimineringsklausulmedSyftet enen

ingripakunnafaktisktförebyggande. Att omhandförstaskall i vara
påföljdmöjligt. Somgivetvisdockmåsteinträffardiskriminering vara

avtalsrättsligamedenlighetgäller iklausulsådan reg-vid brott mot en
aktuella.kankontraktethävningellerskadestånd varaler att av

DOFörstärkning7.2.2 m.m.av

anställda,idagkanslisitthar påDiskrimineringsombudsmannen sex
registrator.ochhandläggarebiträdandehandläggare, entvå trevarav

anställdaMedelantalet ut-konsulter.ochextrapersonalanlitasTidvis
18omfattade1995/96,budgetåretuppgickårsarbetskraftertryckt somi

fördeladesanställdamedför DOArbetstiden sammatill 7,8.månader,
på40ochärenden procentindividuellapåmed 60budgetår procent

på DO:sfördelningenkostnadsmässigadenmedanåtgärdergenerella
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olika verksamhetsgrenar uppskattades till 69 för generella åt-procent
gärder och 31 för individuella fall, alltprocent till totalkostnaden av
drygt 7 mkr. Av driftkostnaderna avsåg 54 personalkostnader,procent
ll lokalkostnader, 7procent tryckkostnader,procent 7 konsult-procent
kostnader och 21 övriga kostnader.procent

DO:s anslag för år 1997 uppgår till 4.790.000 kr. En proportionell
fördelning anslaget med utgångspunkt i proportionerna för 1995/96av
medför årets anslag skulle kunnaatt delas så 3.305.000 krattupp avser
generella åtgärder och 1.485.000 kr individuella fall.

Utredningen introduktion för nyanlända invandrare ochom en ny
myndighetsstruktur för det integrationspolitiska området föreslog i sitt
betänkande Lika möjligheter SOU 1997:82 DO:s uppgifter såvittatt
gäller andra områden arbetslivet skulleän föras till den integ-över nya
rationsmyndigheten. Budgetmässigt beräknade utredningen DOatt
skulle behöva behålla 40 sitt anslag eller 2 mkr.procent Detta tordeav
schablonmässigt kunna sägas de knappt åttamotsvara tre av personer

arbetar vid myndigheten.som
Med utgångspunkt i vad utredningen följandeangetts görsom nu

bedömning DO:s resursbehov till följd våra förslag.av av
Vårt lagförslag kan medföra antaletväntas anmälningar tillatt DO
etnisk diskriminering ökar, särskilt under inledningsskede.om DOett

får förslagvårt också helt uppgift, nämligen till-genom utövaatten ny
arbetsgivamas aktivaöver arbete främja etnisk jämlikhetsyn att i ar-

betslivet. Vi DO behöver kunna avdelaatt två handläggare föranser
arbete med diskrimineringsärenden. För ärenden aktiva åtgärderom
kan falli initialt två handläggare behövas.vart

Utredningen DO:s opinionsbildandeäven att arbete på arbets-anser
livets område bör betonas En grundläggande tanke med DO:s opi-mer.
nionsbildande arbete de erfarenheterär fåratt DO i arbetet medsom
individuella fall skall utnyttjas i den generellt inriktade verksamheten,
vilken griper utvecklingenöver på olika samhällsområden. På motsva-
rande bör de ärendensätt diskriminering i arbetslivet och de erfa-om
renheter aktivt arbete DO kommer bilda utgångs-att göra,av som en
punkt för intensifierat arbete medett opinionsbildning på arbetslivets
område. Medel motsvarande handläggare bör för dettaavsättas än-en
damål.

Härutöver kommer det finnas behovatt ytterligare medel för attav
via trycksaker informera hur kan arbeta med aktiva åtgärderom man
och för sprida erfarenheter arbetetatt med diskrimineringsärendenav
Dessa kostnader kan beräknas uppgå till minst 500.000 kr.

Vi också DO, i likhet med vadatt gäller för övrigaanser som om-
budsmän, bör biträdas ställföreträdare.av en
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sammanfattningsvisförstärkningendiskuteradeDen motsvararnu
inklusivehandläggamivåpåmed femtillskottbehov ett personerav

medel förytterligare opini-ochombudsmannenställföreträdandeden
onsbildningsarbetet.

särskildaockså DObetydelsen görSlutligen vill vi poängtera attav
den etniska mång-avspeglaanställdabland sinaföransträngningar att

samhället.falden i

Samordningsfrågor7.3

med ochFUDAsamrådoch detutredningsarbetet ägtUnder rumsom
samordna vårabehovdiskuterat olikaSEDA-utredningama har attav

möjligt hittaså långthar varitoch vårlagförslag strävan att gemen-
diskrimine-skyddetutformningengällerDetlösningar. motavsamma
liksomskall ordnashur tillsynenåtgärder,aktivafrågorring, pro-om

samord-dock funnitharutredningarnafrågor.cessuella Ingen att enav
eftersom vimöjligförbudsregler har varitjämställdhetslagensmedning

striderochflera bristerinnehållerjämställdhetslagen ävenfunnit att
påpekat siniJämOpunkter.väsentliga Sompå ävenEG-rättenmot
angelägetdockdetaugusti 1997den 19 atttill regeringen ärskrivelse

samordnas.dislcrimineringslagamade olika
sidan jäm-vidskilda lagar,föreslåförharVi treäven stannat att om

för lösningtalardock mycketfinnsställdhetslagen. attDet en-ensom
allförlagmedmodellenvanligaländerden andraligt i gemensamen

lösningen.ändamålsenligadenarbetslivetdiskriminering i mestvore
utgångs-sinländer, kunnaandrai vissaskulle,sådan lag taEn som

rättigheter.mänskligapunkt i ett resonemang om
skalldiskrimineringetniskOmbudsmannenföreslårSEDA motatt

förbudlagenföreslagnadenefterlevnaden mottillsynenutöva omavav
läggning.sexuellgrundpådiskriminering av

bördenna intefråganinställer siggäller tillsynendetOckså när om
idagombudsmänolikadekundealternativsamordnas. Ett att somvara
endatillladesombudsmän,Riksdagensinklusivefinns, ensamman

inrättakundealternativombudsmannainstitution. Ett attannat envara
efterlevnadenför tillsynombudsmannainstitution över avgemensam

ikundealternativYtterligareantidiskrimineringslagar. att,alla ett vara
ombudsmän, inrättaRiksdagensförgäller ettmed vadlikhet ge-som

och Barn-HandikappombudsmannenDO,för JämO,kanslimensamt
uppgiftenvarvidtillsynsfunktion,med sinochombudsmannen, envar

efterombudsmännenmellancirkulerakundechefsombudsmanatt vara
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bestämda tidsintervall. integritetsskäl kundeAv ombudsmannainstitu-
likt lydationema, JO, under riksdagen under regeringen.änsnarare

har samråd med ochVi i F UDA SEDA-utredningama avstått från gåatt
frågor,in på dessa bl.a. med hänsyn utformningentill vårtnärmare av

uppdrag och tidsskäl. Frågan förefaller dock värd behandlaattav vara
framtidai sammanhang.närmare ett
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Författningskommentarer8

etnisktill lagFörslaget8.1 mot

arbetslivetdiskriminering i

Inledning

fallenskildamotverka etnisk diskriminering itillsyftar bådeLagen att
tillframåtsyftande arbete kommabestämmelseroch ettatt omgenom

finnsarbetslivet. Deti vidare mening idiskrimineringmed etniskrätta
begreppalla vedertagetsyfte någotför sistnämnda inte motsva-somav

Uttryckochgäller kvinnorjämställdhet detbegreppet män.när somrar
förekommer, ingetjämställdheteller etniskjämlikhet"etnisk men

endera riskeraranvändningenochvedertagetdem allmänt attär avav
också före-mångfald,Uttrycket "etniskmissförstånd.leda till som

därför valts i lag-och harbli alltmer vanligtdock börjatharkommer,
uttryckerframåtsyftande arbetet.det Detför beskriva närmastatttexten

etniska mångfalden idenskall avspeglaarbetsliveteftersträvan atten
Även etniskhandlar bådesåledeslagensvenska samhället.det omom

innehålla uttryck-rubrikmångfald bör lagensetniskdiskriminering och
rättvisande,emellertid ändåBeteckningendiskriminering.etnisk äret

till-kommaarbetet ocksåframåtsyftandemed detsyftet äreftersom att
bemärkelse.viddiskriminering imedrätta

bestämmelsernamaterielladelar.huvudsak Debestår iLagen treav
åtgärder för etniskaktivamellan regleruppdelningbygger på omen

med vadlikhetdiskriminering. Ietniskmångfald och regler somom
lagen på intebygger denjämställdhetslagenenligtgäller att mannya

och diskrimine-sak för sigåtgärderaktivafrågankan som enomse
helheten ochgäller i ställetnågot Detringsförbudet attattannat. sesom

riktningfrämja utveckling iägnadereglerna motär attsammantagna en
sank-reglerinnehåller ocksåmångfald arbetslivet. Lagenetnisk i om

tillsyn.ochtioner
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aktivaReglerna åtgärder placerade början lagen föriär att,om av
efter från jämställdhetslagen, markera framåtsyftandemönster att ett
arbete med inriktning etnisk mångfaldpå särskilt viktigt.är

Reglerna aktiva åtgärder inte lika långtgående i jim-ärom som
utformadeställdhetslagen i överensstämmelse med motsvarandeärmen

regler i jämställdhetslagen. gäller reglerna tillsynDetsamma om avse-
för etnisk mångfald.ende det aktiva arbetet dessa delar kan alltså led-I

hämtas också förarbetena tillning i jämställdhetslagen prop.
l990/9l:AUl7, 1990/91:288,1990/91:1 13, bet. rskr. SFS 1991:433,

1993/94:147, bet. 1993/94:AU17, rskr. 1993/94:290, SFS 1994:prop.
och där gjorda hänvisningar till 1978/79:l75 angående den292, prop.

jämställdhetslagen.gamla
Diskrimineringsreglema utformadeannorlunda både denär än nu

gällande lagen och jämställdhetslagen.
rörande skadestånd och tillsyn diskriminerings-Flera reglernaav av

oförändrade förtsförbudet har allt väsentligt till den lagen.i över nya
vägledninggäller denna del lagen kan fortfarande hämtasSåvitt av ur

förarbetena till lag 1993/942101, bet. 1993/94:AU9,1994 års prop.
1994:134rskr. 1993/94:182, SFS

ändamålLagens

till ändamål likalag har främja etnisk tillhörighet1 § Denna rättatt oavsett
ifråga anställnings- och andra arbetsvillkor utvecklingsmöj-arbete, samtom

etnisk mångfald arbetslivet.ligheter i arbetet i
till förbättra etniska ställning arbetsli-siktar främst minoriteters iLagen att

vet.

styckets inledning i med § förstalFörsta överensstämmer stort sett
första stycket tillägg föri den nuvarande lagen. har gjortsmeningen I
mångfald Bestämmel-det ändamålet främja etnisk i arbetslivet.attnya

förebild.har utformats med jämställdhetslagen somsen
kategorin etniska ingår de inte tillhör denI minoriteter personer som

svenska majoritetskategorin.

Samverkan

och skall samverka mångfaldArbetsgivare arbetstagare för etnisk i2 § att ar-
uppnås.betslivet skall skall särskilt motverka alla former etnisk diskri-De av

minering.

förstaBestämmelsens mening har motsvarighet i § första stycket2en
jämställdhetslagen. Anställda kan för brottinte ansvarigagöras mot
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denna lag. utesluter ocksådiskrimineringsförbudet enligt Det inte att
för etnisk diskriminering motverkas.arbetstagare har Iett attansvar

fast samverkan mellanandra slås därför uttryckligenmeningen att ar-
föroch arbetstagare skall ske motverka etnisk diskrimi-betsgivare att

nering.

Definitioner

någon striddiskriminering i denna lag missgynnas iMed etnisk3 § attavses
hudfärg,orsak har samband medmed bestämmelserna i 9 12 ras,av som-

eller trosbekännelse etnisk tillhörighet.eller etnisktnationellt ursprung
såsom ochtrakasserier mobbningetniska trakasserierMed annatavses

ochsamband med etnisk tillhörighetuppträdande harovälkommet somsom
arbetstagares integritet.kränker arbetssökandes eller

den nuvarande lagen påstycket § andra meningen ilFörsta motsvarar
med denna.diskrimineringsgrundema Sam-så överensstämmersätt att

förekommer delar lagtex-etnisk tillhörighet i övrigalingsbegreppet av
etnisk tillhö-den nuvarande lagen krävs inteTill skillnad attmotten.

handlande. räckerenda faktor arbetsgivarens Detrighet denär styrsom
följd dis-med bland flera.faktorn finns Detta är attatt enen avsom en

diskrimi-längre förutsättning för etniskkriminerande avsikt inte är en
har behandlats i avsnitt 7.1.1.nering. Frågan

förfarande har samband medföreliggerEtnisk diskriminering ettom
tillhörighet. Etnisk diskrimineringdiskriminerades etniskaden egen

samband medhandlande harföreligga arbetsgivareskan också om en
etnisk tillhörighet.har vissförmodararbetsgivaren attatt en person en

fråga denarbetsgivaren sig idärvid roll misstarspelar ingenDet omom
tillhörigheten.etniska

be-föreligga arbetsgivareskanEtnisk diskriminering även om en
för arbetstagarenåtgärderhandling arbetstagare vägratattavserav en

sälja sinaavseende, intearbetsgivaren i någottillmötesgå t.ex. att varor
gällerhudfärg.kunder med viss Detsammatilleller tjänster om enen

dennesgrundanställa arbetssökande påarbetsgivare attvägrar aven
etnisktillhörmake eller sambo viss grupp.en

skall föreligga förutsätts inte någonetnisk diskrimineringFör att
behandlingenavgörande resultatetdiskriminerande avsikt. Det är avom

etniska tillhö-redan berörts behöver deninnebär diskriminering. Som
räckeravgörande för behandlingen dethellerrigheten inte attutanvara

föreligger.flera omständigheter Före-etniska faktornden är en av som
bestämmelsen andra sidandiskriminerande avsikt åligger är natur-en

ligtvis tillämplig.
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Bestämmelsen andra stycket saknar motsvarighet i den nuvarandei
ochhar behandlats i avsnitt 7.1.2 7.1.4.5.lagen. Den

uttrycka förhållandet mellan trakasserierna och denGenom att et-
samband med det avgörande intetillhörighetenniska ärattsom anges

till grund för trakasseri-den etniska tillhörigheten liggerdet är somom
Även har grund personligasådana trakasserier sin i motsätt-somema.

anspelningar på den etniska tillhörighetenuttryck iningar sitttarmen
uttryck verbala tillmälende fall trakasserierna sig iomfattas. I tar som

egenskaper generellt kunna till-uttryck för nedsättande ansessomger
den trakasserade tillhör omfattas dessa,den etniskaskrivas ävengrupp

ochavsnitt 7.1.2.3 7.1.4.5.se
omfattasuttrycket samband med egentligenoch medI även tra-

anmälan etnisk diskriminering.har grund ikasserier sin en omsom
emellertid särskilt, avsnittbehandlas 7.1.2.3.Sådana trakasserier se

förbjudna förfa-tveksamhet kan uppstå dettill dettaOrsaken är att om
framför-uttrycket etniska trakasserier,faller underrandet verkligen in

sexuellajämställdhetslagen skiljer mellanbeaktandeallt med tra-attav
anmälan könsdiskriminering.och trakasserier på grundkasserier av om

förjämställdhetslagen och den lagen,lämpligtvidareDet attär att nya
för-snarlikt de fall lagarnamissförstånd, utformas iundvika attavser

valts i engelskförfarande. förhållningssätt harSammabjuda samma
utredaåliggandeHärtill kommer arbetsgivarenslagstiftning. attatt an-

omfattar repressalier påmellan arbetstagare intemälan trakasserierom
etnisk diskriminering.grund anmälan omav

kan bestå finns i avsnittför vad etniska trakasserier iredogörelseEn
anslutning tilli 12Frågan kommenteras7.1.2.3. även

beteendet eller handlingarnaden ärDet avgörär utsatte omsom
ovälkomna.

kränker deneller beteendenfråga handlingarskallDet somomvara
arbetssökande eller arbetstagare.egenskapeller hennesi hansutsatte av

åtgärderAktiva

Målinriktat arbete

målinriktatverksamhet bedrivaskall för sinArbetsgivaren inom4 § ettramen
mångfald arbetslivet.etnisk iför aktivt främjaarbete att

skyldigheter meddelas i §§.arbetsgivarens 5-7föreskrifterNärmare om
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Arbetsförhål/anden

sådana åtgärderArbetsgivaren skall genomföra med hänsyn5 § tillsom ar-
betsgivarens och omständigheterna i kan krävasövrigt för arbets-attresurser
förhållandena allaskall lämpa sig för arbetstagare oberoende etnisk tillhö-av
righet.

och har behandlatsBestämmelserna i 4 5 i avsnitt har7.1.4.5. De sin
motsvarighet i och i jämställdhetslagen och har innebörd3 4 samma

etnisk tillhörighet.deutom att avser

åtgärderskall vidta for förebygga och förhindra nå-6 § Arbetsgivaren att att
etniska trakasserier eller trakasserierarbetstagare för grundutsättsgon av

anmälan etnisk diskriminering.en om

Bestämmelsen och har behandlats i avsnitt 7.1.4.5.är ny
bestämmelsen markeras det, de skyldigheterGenom utöveratt ar-

har enligt arbetsmiljölagen, åligger arbetsgivarenbetsgivaren även att
förebygga och förhindra arbetstagare för dels etniska trakas-utsättsatt

grund anmälan etnisk diskriminering.serier, dels repressalier på av om
eller repressalier det frågaetniska trakasserierDe är att motar-om

drabbar arbetstagaren hans eller hennes egenskapbeta sådana iär som
arbetstagare.av

Rekrytering

skall verka för lediga anställningar söksArbetsgivaren7 § att av personer av
olika etnisk tillhörighet.

Bestämmelsen jämställdhetslagen och har8 § inne-motsvarar samma
börd, förutom den med olika etnisk tillhörighet.att avser personer

Kollektivavtal

hänseenden befriar8 Kollektivavtal träffas i i 5-7 inte§ som som anges
från skyldighet iaktta föreskrifterna dessa paragrafer.arbetsgivaren iatt

Bestämmelsen helt jämställdhetslagen.12 §motsvarar
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diskriminering i arbetslivetetniskFörbud mot

eller arbetstagare mind-får behandla arbetssökandeintearbetsgivare9 § En en
behandlat andrabehandlar eller skulle haförmånligt arbetsgivarenän per-re

direkt diskriminering.likartad situationetnisk tillhörighet imed annansoner
gäller inteDetta om

mångfald arbetslivet,främja etnisk isträvandenbehandlingen led iär att
eller

sådant ideellt ellerberättigad hänsyn tillbehandlingen är ett annatav
mång-etniskinte bör vika för intressetuppenbarligensärskilt intresse avsom

fald arbetslivet.i

direkt diskriminering och harförbudinnehållerBestämmelsen ett mot
nuvarande lagen skyddasenligt denLiksombehandlats i avsnitt 7.l.

arbetssökande och arbetstagare.
be-skall föreligga krävsetnisk diskrimineringFör attatt personen

skillnadföreligga iskall vidareförmånligt.handlats mindre Det et-en
behandlingen skallförmånligaoch den mindretillhörighetnisk avse en

jämförelsepersonverkligdock inte någonkrävslikartad situation. Det
kan räcka.fiktiv jämförelseutan en

omfattar förbudettillanslutning 12 §beskrivs iSom motnärmare
lagen,den gällandesituationbaradiskriminering inte som nusamma

andra rekryte-fattats,anställningsbeslut harnämligen ävenutanatt ett
anställningsbe-anställningsförfarande. Omringsåtgärder under ettett

krav pågäller inte någotlikhet med vadfinns ihar fattatsslut som nu
fårdenförutsättningarhaft bättre sakligadiskriminerade ändenatt som

Även förutsätt-likvärdigaarbetssökande haftanställningen. somen
blivit be-han eller honförbigången,kanför arbetetningar omanses

förkla-kanavseende, inteförmånligt i någotmindrehandlad annat som
från dentill skillnadarbetssökande,sådanOmarbetsgivaren. enavras

ochanställningsintervjukallad tillhar blivitanställningen, inteficksom
föreliggergodtagbart arbetsgivaren,förklaraskanförfarandet inte av

arbetssökandejämfört med debehandlingförmånligmindrevidare en
till intervju.kallatslikartad situationmed som

arbetsgivareliggerförmånlig behandlingmindrekravet påI att en
förbudethaskallanställningsbeslut inte överträttvid motett anses

haft bättrefått anställningendenbehandlingmindre förmånlig somom
denemellertid redaninte,uteslutermeriter. Detta attantytts, ar-som

strid med diskrimi-förmånligt ibehandlats mindrekan habetssökande
anställningsförfarandet. Då kanled ineringsförbudet i något annat en

till andra medsö-förhållandeföreligga iförmånlig behandlingmindre
likartad situation.kande i
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allaellerlikvärdiga meriter,har sö-sökande,alla rentavOm som
anställnings-har deltagit imeritkravenkande uppnått utom enensom

skillnadfinns ianställningsbeslutet och detföregåttintervju ensom
föreliggadiskrimineringsförbudetbrotttillhörighet, kanetnisk ett mot

finnsdet inteanställningsintervju,tillavseende på uttagningenmed om
kunnaskullesådanförfarandet. Entillförklaringgodtagbar t.ex.en

anträff-varitanställningsintervju intedeltagit iden inteatt ensomvara
uppehåll i anställ-rimligtvarittid det intelång göraunder såbar attatt

ansträngningargjortintearbetsgivaren attningsförfarandet. Om ens
förelig-lämnas,förklaring integodtagbarnågonochkalla till intervju

bedömning måstediskrimineringsförbudet. En görasbrott motettger
fallet.enskildai detomständigheternautifrån

diskrimineringsförbu-frånundantagmöjligareglerarstycketAndra
skillnad frånTillbehandlats i avsnitt 7.1.1.7.harbestämmelsenochdet

böraundantagenharnuvarande lagendenenligt ansettsvad gällersom
andrafinns i 16 §demUndantagenlagtexten.framgå motsvarar somav

jämställdhetslagen.respektive 3punkten 2stycket
beskrivits i avsnittsärbehandling. Sompositivsikte påPunkten 1 tar

motsvarande be-innebörddelvisbestämmelsen änfår7.1.1.7 annanen
diskriminerings-följdjämställdhetslagen. Detta är attstämmelse i en av

innebörd.harlagarna intede bådaförbuden i samma
förar-enligtsituationerstycketandraPunkten 2 i somsammaavser

diskrimineringsför-frånundantasnuvarande lagen kantill denbetena
jämställd-regel imotsvarandedock tillansluterFormuleringenbudet.

hetslagen.

eller arbetstagarearbetssökandeförhållande tillfår iarbetsgivare10 § En en
framståreller förfaringssätt,kriteriumbestämmelse,tillämpa ettinte ett somen

andelväsentligtmissgynnar störrepraktikenineutralt perso-ensommensom
diskriminering.indirekttillhörighetetniskvissav enner

ellerkriteriet for-bestämmelsen,tillämpningensåvida integällerDetta av
åtgär-verksamhetsbehovgodtagbartobjektivt samtfaringssättet ettmotsvarar

behovet.tillgodosenödvändig förochlämpligden attär

och hardiskrimineringindirektförbudinnehållerBestämmelsen motett
diskriminering denindirekt idefinitionenförebild isin närmaste av

bevisbördedirektiv.till DenEG-förslagetversionentillgängligasenast
olika fall be-sikte på7.1.1.8. Den närbehandlats avsnitti atthar tar
kan bli falleteffekter.diskriminerande Dettakan fålika, dethandlas
framstårförfaringssättellerkriteriumbestämmelse, ettettnär somen

praktiken missgynnarsjälva verket idetmedan ihelt neutralt personer
andelväsentligteftersomtillhörighet, störreetniskviss av per-enav en

l0 17-1523
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i inte kan uppfylla bestämmelsen. Avgörande för be-sonerna gruppen
dömningen hur det faktisktär inte vadrent teoretisktut,ser som vore
möjligt.

Intresseavvägningen i andra stycket sker i verksamhetsbe-tre steg:
hovet först. Därefter bedömsprövas tillämpningen det omstriddaom av
kriteriet, lämplig åtgärd förär nå verksamhetsbehovet.etc. Dess-atten

bedömningenmåste omfatta detutom nödvändigt tillämpaär attom
kriteriet för nå verksamhetsbehovet. Det skallatt med andra 0rd inte
föreligga några alternativa handlingssätt, för kriteriet skall få tilläm-att
pas.

Skydd vid rekrytering och pågående anställning

Förbuden11 § etnisk diskriminering i 9-10 gäller arbetsgivarenmot när
sökande till anställningsintervju, beslutar i anställningsfrågantar ut eller
åtgärdvidtar under anställningsförfarandet,annan

tillämpar lön eller andra anställningsvillkor, leder och fördelar arbetet,
avskedar, permitterar eller vidtarsäger andra åtgärderingripandeupp, mot en

arbetstagare.

Bestämmelsen har sin motsvarighet i 8 ochnärmaste 9 i den nuva-
rande lagen. Den vilka förfaranden omfattas diskrimine-anger som av
ringsförbudet och har behandlats i avsnitt 7.1.2.9.

Gemensamt för de åtgärder kan angripas enligt bestämmelsensom
de medfört behandling,orättvisär uttryckt i 9 § "mindreatt en som

förmånlig behandling någon likartadi situation. Den andraav person
situation behöver alltså inte identisk.personens vara

det gällerNär anställningsförfaranden omfattas inte bara själva an-
ställningsbeslutet också förfaranden föregår detta. allt-utan Det ärsom

förutsättningså ingen för förbudet skall bli tillämpligt anställ-att att ett
ningsbeslut har fattats. En sökande fårinte arbete kanettensam som

förbudet gällande. följdDet detgöra inte längre finnsär någotatten av
krav jämförelseperson.på Jämförelsen kan alltså fiktiv.vara

Även anställningsförfarande avbryts kan diskriminerandeettom
förfaranden under rekryteringen angripas. Det gäller t.ex. om en ar-
betsgivare inte vill anställa arbetssökande på grund dennes etnis-en av

tillhörighetka och inte anställer någon alls. Också de fall där den emis-
faktornka avgörande förvarit arbetsgivarens beslut omfattas lagen,av

diskriminerande avsikt redanär, inte någon förut-nämnts,enmen som
sättning för brott diskrimineringsförbudet.mot

Förbudet diskriminering omfattar den situationmot även som om-
fattas den gällande lagen, nämligen anställningsbeslut haratt ettav nu
fattats.
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bestämmel-anställningsförhållandet harbeståendegäller detSåvitt
Uttrycketgällande lagen.deninnebörd ihuvudsaki somsammasen

nuvarandedenmedlikhetförbudet, iåtgärderingripande attanger
Etniskaförfaranden.bagatellartade tra-andrapåsikte än rentlagen, tar

arbetsledningsåtgärder elleringripandeuttryck isigkasserier tarsom
förfa-bagatellartademedanbestämmelsenomfattasliknande merav

enligt 12förbjudnatrakasserieretniska ärinnefattarranden som
arbets-omplaceringfaller7.1.1.7avsnittframgåttSom enavenav

diskrimineringsförbu-undertrakasserieretniskaförutsattstagare som
goda.omplaceringenmedavsikter ärarbetsgivarensdet, även om

trakasserierEtniska

förarbetstagareellerarbetssökandehellerfår inte utsättaarbetsgivare12 § En en
trakasserier.etniska

trakasserier kanEtniska7.1.2.avsnittbehandlats iharBestämmelsen
sådanatrakasserierna är attdiskrimineringdirektform omavenvara

Är arbetsgi-frågadet9-11 §§. attbestämmelserna iunderfallerde om
falleringripandeinteåtgärder ärsådan attvidtar somansesomvaren

trakasserier.förbudetunderdäremot motförfarandet
enligt be-skyddetomfattasarbetstagareocharbetssökandeBåde av

stämmelsen.

Uppgift meriterom

harintearbetstagareanställts ellerharintearbetssökande, som13 § En ensom
fåpå begäranharbefordran,utbildning for rätt atttilleller tagitsbefordrats ut

utbildning,omfattningenocharbetsgivarenuppgift artenskriftlig avomaven
etniskdenfrågaimeriterjämförbaraoch andrayrkeserfarenhet annanavom

utbildningsplatsen.ellerarbetetfickställetitillhörighet som

för-jämställdhetslagen. Imed §helt 21Bestämmelsen överensstämmer
justeringarmindrehar någralagennuvarandedenitill 10 §hållande

denhosdiskrimineringmisstankepåkravetharBl.a. somgjorts. om
bort.tagitsförbigångensiganser
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Förbud repressaliermot m.m.

14 § En arbetsgivare får inte arbetstagareutsätta för trakasserier grunden
arbetstagaren har anmält arbetsgivaren föratt etnisk diskriminering.av

Bestämmelsen och har behandlatsär i avsnitt 7.1.2.3. Den harny en
motsvarighet i 22 § jämställdhetslagen och trakasseriförbud.är ett rent

Den i arbetsgivarens ställe har besluta arbetstaga-rätt attsom om en
arbetsförhållanden skall vid tillämpningen bestämmelsen lik-res av

ställas med arbetsgivare. börDetta gälla det behöverutan attanses
framgå lagtexten.av

§ arbetsgivare15 En får kännedom arbetstagare sig haattsom om en anser
blivit för etniska trakasserier arbetstagare,utsatt skall vidta utred-av en annan
ningsåtgärder och förekommandei fall vidta de åtgärder skäligen kansom
krävas for förhindra fortsatta trakasserier.att

harFrågan behandlats i avsnittnärmare 7.1.2.3. I avsnittet framgår när
arbetsgivaren blir skyldig vidtaga utredningsåtgärder.att

Om utredningen vid handen det antagligt trakasse-äratt attger mer
rier har förekommit de inte har förekommit,än inträder arbetsgiva-att

skyldighet vidta de åtgärder skäligen kan krävas förattrens attsom
förhindra fortsatta trakasserier. skyldighetenAtt vidta åtgärder inteatt

ovillkorlig har uttryckts orden förekommandeär i fall.genom
De skäliga åtgärder arbetsgivaren skall vidta för förhindra fort-att

trakasserier varierar efter omständigheterna. vissa fallsatta I kan det
kanske räcka med samtal med den ligger bakom trakasseriernaett som
där arbetsgivaren klargör inställningsin till etniska trakasserier och
erinrar arbetsplatsens policy. I andra fall kanske arbetsgivaren börom
utdela varning, omplacera den trakasserar eller, i sista hand, skiljasom
den trakasserande från sin anställning. En redogörelse lämnasnärmare i
avsnitt 7.1.2.3.

trakasseriernaAtt föremål för polisutredning ellerär dessa har an-
mälts till polis ändrar inte arbetsgivarens plikt enligtatt agera paragra-
fen.

Påföljder

Ogiltighet

avtal ogiltigt16 § Ett i den utsträckning det föreskriverär eller medger sådan
etnisk diskriminering förbjuden enligt denna lag.ärsom
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förbjudet enligt dennanågotarbetstagare sätt ärDiskrimineras§17 somen
bestämmelsenskallavtal med arbetsgivaren,bestämmelse ilag ettengenom
bestämmelsendet.begär Hararbetstagarenogiltig,förklarasjämkas eller om

krävas detta i övrigtskäligen kandet inteavtaletbetydelse för attsådan att
hänseendejämkas iinnehåll, får avtalet ävenoförändratgälla med annatskall

ogiltigt.förklarashelheteller i sin
enligt dennaförbjudetnågotarbetstagare sätt ärDiskrimineras somen

sådaneller vidtaravtalarbetsgivaren sägerlag ett annanatt enuppgenom
begärarbetstagarenogiltig,förklarasrättshandlingenrättshandling, skall om

det.
tillämplig.16 §gäller inte ärVad har närsagtsnu

Skadestånd

för-bryterarbetsgivarendiskriminerasarbetssökande motOm att18 § genom
de diskri-skadestånd till den ellerbetalaarbetsgivarenskallbuden i 9-12 §§

innebär.diskrimineringenkränkningdenminerade för som

bryterarbetsgivarendiskrimineras motarbetstagareOm att19 § genomen
arbetstagaren förskadestånd tillbetalaskall arbetsgivaren9-12 §§,förbuden i

diskrimineringen in-kränkningför denochuppkommerden förlust somsom
nebär.

§ första13och 1211 samtBestämmelserna i 16-19 motsvarar
omfattarSkadeståndspliktennuvarande lagen.den§ istycket och 14

Endast arbets-i 12etniska trakasserierförbudetbrott motäven mot
behandlats ihärför harSkäletskadestånd.ekonomiskttillhar rätttagare

itrakasserierpåföljd för etniska även öv-där fråganavsnitt 7.1.5., om
behandlas.rigt

den gällandestycket iandratill §motsvarighet 13finns ingen18 §I
skadestånd iflera begärskadeståndet, ettvilken närenligtlagen, an-

diskrimi-blivithadeendastskall bestämmasställningsfall, enomsom
7.1.5.2.avsnittbehandlas inerad. Frågan

skall arbets-i 14trakasserierförarbetstagare utsätts20 § Om som avsesen
uppkommerförlustdenförtill arbetstagarenskadeståndbetalagivaren som

innebär.trakasseriernakränkningoch denför som

avsnitt 7.1.5.3.behandlas iochBestämmelsen är ny

skall arbetsgi-enligt 15 §skyldigheterfullgör sinaintearbetsgivaren§ Om21
underlåten-den kränkningförarbetstagarenskadestånd tillbetala somvaren

innebär.heten
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Bestämmelsen och behandlas iär avsnitt 7.1.2.3. skadeståndsskyl-ny
dighet åligger den arbetsgivare sig skyldig till underlåtenhetengörsom

inte utreda anmälan etniska trakasserier eller trakasserieratt påen om
Ävengrund anmälan etnisk diskriminering. den arbetsgivareav om

i förekommande fall, inte vidtar skäliga åtgärder för förhindraattsom,
fortsatta trakasserier kan bli skadeståndsskyldig enligt paragrafen.

det22 Om skäligt kan skadestånd§ enligt 18-21är §§ ned eller helt fallasättas
bort.

Bestämmelsen helt den15 § nuvarande lagen. Som fallmotsvarar ett
ligger särskilt till hands för nedsättning skadeståndetnära har isom av

avsnitt 7.1.5.2 indirekt diskriminering heltangetts att ären som oav-
siktlig och arbetsgivaren varken insett eller bort inse tillämpningenatt

bestämmelse, medförde etnisk diskriminering.etc.av en

Andra påföljder

arbetsgivare23 § För fullgörinte sina förpliktelser enligt sådantetten som
kollektivavtal skalli 8 § tillämpas vad påföljd i avtaletsägssom avses som om
eller lagen 1976:580i medbestämmande i arbetslivet.om

Bestämmelsen 29 § jämställdhetslagen.motsvarar

Tillsynen lagens efterlevnadav

Ombudsmannen etnisk diskriminering och Nämnden etnisk diskrimine-mot mot
ring

Ombudsmannen24 § etnisk diskriminering och Nämnden etnisk dis-mot mot
kriminering skall till lagen efterlevs.attse

Bestämmelsen har utformats efter motsvarande bestämmelse i järn-
ställdhetslagen 30 första§ stycket. Den har behandlats i avsnitt
7.1.6.2.
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hand söka förmåskall förstadiskriminering ietniskOmbudsmannen§25 mot
lag.föreskrifterna i dennaföljafrivilligtarbetsgivare att
strävandena främjamedverka iockså övrigtskall iOmbudsmannen att et-

arbetslivet.mångfald inisk

detinnebär blir7.1.6.2. Deni avsnittbehandlatsBestämmelsen har att
hostill överläggning DO.inställa sigarbetsgivareförfrivilligt atten

enligt denvad gällerjämfört medförändringinnebärDetta nu-somen
förfarandet hosreglerargällande lagendenoch ilagen. 6 7varande

skyldighetdetframgårnämnden. §och Av 7 ärombudsmannen att en
arbetsgivareöverläggningar. Eninställa sig tillför arbetsgivare atten

föreliggasDOfrivilligt kanöverläggningtillinställer siginte avensom
skyldighet finnsmotsvarandevid vite. Någonskyldighetenfullgöraatt

hämtats.bestämmelsenvarifrånjämställdhetslagen,enligt §31inte
föreläggaenligt 33 §får däremotdiskrimineringetniskNämnden mot

vite.

frågorhar till uppgiftdiskriminering prövaetniskNämnden att26 § mot om
överklaganden enligt 36ochvitesföreläggande enligt 29 §

Uppgiftsskyldighet

Ombudsmannenpå uppmaningskyldig mot et-arbetsgivare27 § En är att av
förhållandena i arbetsgivarensuppgifterdelämnadiskrimineringnisk om

enligttillsyn 24ombudsmannensbetydelse förkanverksamhet vara avsom
Föreläggande viteav

fårenligt 27uppmaningsig efterarbetsgivaren inteOm rättar28 § om-en
det.arbetsgivarenförelägga göravid vitebudsmannen att

kan vidiföreskrift 5-7följerintearbetsgivare29 § En angessomensom
föreläggande meddelassådantskyldigheter. Ettfullgöra sinaföreläggasvite att

OmbudsmannenframställningpådiskrimineringetniskNämnden mot avav
också meddelasföreläggande kansådantdiskriminering. Ettetnisk avmot
förhållande till vil-arbetstagarorganisation ipå framställningnämnden enav

kollektivavtal.bundenarbetsgivarenken är av
framställningenskallarbetstagarorganisationen iochOmbudsmannen ange

åberopas stödtillvilka skälåläggas arbetsgivaren,böråtgärdervilka somsom
harutredning gjorts.vilkenochframställningenför som
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Handläggningen

Arbetsgivaren30 § skall föreläggas vid påföljd ändåärendet kan kom-att, att
inom tidvissavgöras, sig ombudsmannensatt över eller arbetsta-yttrama en

garorganisationens framställning enligt 29 § och lämna de uppgifter för-om
hållandena i sin verksamhet nämnden behöver för sin prövning.som

31 § Nämnden etnisk diskriminering skall till ärendena såmot bliratt ut-se
redda deras beskaffenhet kräver.som

Överflödigdet behövsNär skall låtanämnden komplettera utredningen. ut-
fårredning avvisas.

Muntlig förhandling

Ärenden32 § vitesföreläggande enligt 29 § efter muntlig förhand-avgörsom
ling, nämnden någon sådannär förhandling behövs.utom inteattanser

Till förhandling33 § enligt 32 § skall ombudsmannen eller arbetstagaror-en
ganisationen och arbetsgivaren kallas.

Nämnden får vid vite förelägga arbetsgivaren eller arbetsgivarens ställ-
företrädare inställa sig personligen.att

det behövsOm for utredningen, får nämnden också kalla andra till för-
handlingen.

Ärendenas avgörande

ärende34 § Ett vitesföreläggande enligt får29 § arbets-avgöras, ävenom om
givaren inte sig i ärendet eller inte medverkar till utredningen elleryttrar om
arbetsgivaren uteblir från muntlig förhandling.en

Nämnden35 § etnisk diskriminering får vid avgörandet ärendemot ettav om
vitesföreläggande enligt ålägga29 § arbetsgivaren vidta andra åtgärderatt än
sådana ombudsmannen eller arbetstagarorganisationen har begärt,som om

åtgärderdessa inte uppenbart betungande för arbetsgivaren.är mera
åläggandet skallI nämnden hur och inom vilken tid arbetsgivarensange

åtgärder påbörjasskall eller genomföras.
Nämndens beslut skall avfattas skriftligen och delges arbetsgivaren.

Överklagande m.m.

Ombudsmannens36 § beslut vitesföreläggande enligt får28 § överklagasom
hos Nämnden etnisk diskriminering.mot

sådana överklagningsärendenI tillämpas 29-35 §§.
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fårbeslut enligt denna lag inteetnisk diskrimineringNämndens37 § mot
överklagas.

lag förs vidförelagts enligt dennaharviteutdömandeTalan§38 somavom
diskriminering.etniskOmbudsmannentingsrätt motav

den deltillsyn främstfrågor26-38Bestämmelserna i tar avomupp
föråtgärdervidta aktivaarbetsgivareåläggerlagen attattsomav

väsentligt 32-44 i jim-alltimångfald ochetniskfrämja motsvarar
och, såvitt gäller7.1.6.2behandlats avsnittiharställdhetslagen. De

avsnitt 7.1.5.4.vitesföreläggande, iäven
därijämställdhetslagensfråndockskiljer sig attBestämmelserna en
bundenvilken arbetsgivarenförhållande till ärifacklig organisation, av

vitesfö-framställningtillerkäntsocksåkollektivavtal, rätt göraatt om
vidtaskyldighetfullgör sinintearbetsgivarede fall attreläggande i en

avsnitt 7.1.2.2.behandlats iharåtgärder. Fråganaktiva

diskrimineringstvisterRättegången i

reglerillämpligaT

enligthandläggas lagenskalloch 14-229-12Mål tillämpningen39 § avom
arbetstvister.rättegången i1974:371 om

arbetsgivarearbetssökande ochocksåarbetstagareDärvid somanses som
arbete hos.någon har söktockså den som

och9-12 14-22tvisttillämpningen iockså vidgällerstycketAndra omen
medbestämmande i1976:580lagentvisteforhandling ireglerna§§ omomav

arbetslivet.

föra talanRätt att

diskrimineringetnisk föraOmbudsmannenfårenligt §tvist 39 mot40 § I en
enskilde medgerdenarbetssökande,ellerarbetstagareenskildtalan for omen
betydelsefull fördom i tvistenfinner ärombudsmannenochdet att enom

det. ombuds-skäl för Omsärskildafinnseller deträttstillämpningen annars
ocksårättegång förahonfår han eller ilämpligtdetfinner sammamannen

enskilde.denombud förtalan somannan
överklagas.fårstycket intefrågor enligt forstabeslut iOmbudsmannens

Arbetsdomstolen.vidstycket forsenligt förstatalanOmbudsmannens
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41 § När arbetstagarorganisation har föra talan for denrätt enskildeatten en-
ligt kap.4 lagen5 § 1974:371 rättegången i arbetstvister, får ombuds-om

föra talan bara organisationen inte det.görmannen om
Vad i den lagen föreskrivs den enskildes ställning rättegångenisom om

skall tillämpas också ombudsmannen för talan.när

42 Talan§ skadestånd enligt 18 § med anledning beslut anställ-ettom av om
ning har meddelats arbetsgivare med offentlig ställning får inte prö-som av en

innan anställningsbeslutet har lagavunnit kraft.vas

Bestämmelserna i 39-42 medöverensstämmer 17 och 18 23samt
§ andra stycket deni nuvarande lagen.

Den nuvarande lagen innehåller bestämmelseräven om gemensam
handläggning. Bestämmelserna har varit betingade skadeståndetattav
vid skadeståndstalan flera arbetssökande eller arbetstagare ien av sam-
band med anställningsbeslut arbetsgivare förutsätts kunnamot samme
delas mellan dem. Eftersom bestämmelsen delat skadestånd föreslåsom
utgå behövs inte längre de särskilda reglerna handlägg-om gemensam
ning. De processuella reglerna i arbetstvistlagen och rättegångsbalken
gäller i stället fullt ut.

Preskription m.m.

någon43 § Om for talan med anledning uppsägning eller avskedande skallav
34 § andra och tredje stycket, 35 andra och§ tredje stycket, 37 38 andra§
stycket andra meningen, 39-42 första43 § stycket andra meningensamt
och andra stycket lagen 1982:80 anställningsskydd tillämpas.om

fråga någon44 § I talan i skall43 § 64-66 ochän 68 §§om annan som avses
lagen 1976:580 medbestämmande i arbetslivet tillämpas med den skill-om
naden den tidsfrist i 66 § första stycket första meningen skallatt som anges

två månader.vara

fråga45 § I skadeståndstalan med anledning beslut anställ-ettom en av om
ning har meddelats arbetsgivare med offentlig ställning, räknas tids-som av en
fristema enligt från44 § den dag då anställningsbeslutet laga kraft.vann

Talan46 § förs Ombudsmannen etnisk diskriminering behandlasmotsom av
talan hade forts på arbetstagaren eller den arbetssö-vägnarsom om egna av

kande.

Bestämmelserna i 43-46 med första24 25 §överensstämmer
stycket, respektive 26 och 27 i den§§ nuvarande lagen.
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särskildstycketandrainnehåller i 25 §lagengällandeDen ennu
be-har varitBestämmelsenanställningsfallen.förpreskriptionsregel

arbetssökan-fleraskadeståndstalanvidskadeståndettingad att avenav
anställningsbeslutsamband medi motarbetstagarede eller samme ar-

bestämmelsenEftersommellan dem.delaskunnaförutsättsbetsgivare
särskildadenlängrebehövs inteföreslås utgåskadestånddelat pre-om

anställningsfallet.förskriptionsregeln

Övergångsbestämmelser

etnisk1994:134då lagenjanuari 1999,den motkraft 1lag träder iDenna
gälla.skall upphöradiskriminering att

förfarandenbeträffandeendast tillämpasbörförbudsreglemaDe nya
särskildaNågraikraftträdande. över-lagensdenefterägt nyarumsom

för detta.behövastorde integångsbestämmelser

Ombudsmannentill lagFörslaget8.2 om

diskrimineringetniskmot

Inledning

NämndenochDObestämmelserna motde övrigaLagen utgörs omav
oför-väsentligtvilka i alltnuvarande lagen,dendiskriminering ietnisk

diskrimineringetnisklag1986 årsdit frånfördes motändrade över
förarbetenahämtasfortfarandedärmedkanVägledningDO-lagen. ur

rskr.1993/94:AU9,bet.1993/942101,prop.nuvarande lagentill den
tillhänvisningargjordadäroch1994:134SFS1993/94:l82, prop.

DO-lagen.gamlaangående den1985/86:98

Med etniskdiskriminering.etniskmotverkaändamåltillharlag1 § Denna att
imissgynnasellerdiskriminering att personergrupp avenpersonenavses

kränkande be-ellerorättvisförpåandra eller utsättsförhållande till sättannat
elleretnisktellernationellt tros-hudfärg,grundhandling ursprungras,av

bekännelse.

etnisk diskrimineringOmbudsmannen mot

diskrimine-etniskverka förskallombudsman attRegeringen2 § utser somen
samhällslivet.områdenandraellerarbetslivetiförekommerintering av
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Ombudsmannen3 § skall råd och medverka till densättannat attgenom
för etnisk diskriminering kan tillutsatts sina rättigheter.tasom vara

Ombudsmannen skall vidare överläggningar med myndigheter, fö-genom
och organisationer opinionsbildning,information påretag ochsamt genom
liknande initiativ åtgärdertill etnisk diskriminering.sättannat ta mot

Ombudsmannen4 § skall särskilt motverka arbetssökande for etniskatt utsätts
diskriminering. Ombudsmannen skall också i kontakt med arbetsgivare och
berörda arbetstagarorganisationer främja förhållande mellan olikaett gott et-
niska i arbetslivet.grupper

Ombudsmannen skall tillsyn efterlevnadenöva lagen 1998:000över av
etnisk diskriminering i arbetslivet i enlighet med bestämmelserna denmot i

lagen.

Bestämmelserna har förts från 1-4 i den nuvarande lagen.över I 4 §
andra stycket har hänvisning tillgjorts ombudsmannen har till-atten
synsuppgifter enligt den lagen etnisk diskriminering arbetsli-imotnya
vet.

Nämnd etnisk diskrimineringmot

5 § Regeringen nämnd motietnisk diskriminering beståskallutser en som av
nio ledamöter. Ordföranden skall lagkunnig och ha erfarenhet doma-vara som
re.

Nämndens uppgifter ombudsmannen råd i principiellt viktiga frå-är att ge
tillämpningen denna lag och hos föreslåregeringen de författ-attgor om av

ningsändringar eller andra åtgärder ägnade motverka etnisk diskri-är attsom
minering. Nämnden skall vidare ärenden enligt lagen 1998:000pröva mot
etnisk diskriminering arbetslivet.i

Bestämmelsen den5 § i nuvarande lagen. första stycketImotsvarar
nämnden framgent skall bestå förnio i ställetatt treanges av som nu
Frågan har kommenterats i avsnitt 7.1.6.2.personer.

andra stycket har hänvisning gjorts till nämndens tillsyn-en nya
suppgifter deni lagen etnisk diskriminering i arbetslivet.motnya

lagDenna träder i kraft den 1 januari 1999
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lagenändringtillFörslaget8.3 av

irättegången1974:371 om

arbetstvister

kap.1

avtalfår ställetidenna lagenligthandläggasskall genomTvist§3 som
i 31falldockgällerskiljemän. Dettaavgörandetill avsessomhänskjutas av

arbetsli-medbestämmande i1976:580stycket lagentredjeeller§ första om
ellerkönsdiskrimineringellerföreningsrättrörandefår tvist omihellervet.

lagenenligtarbetstagareellerarbetssökandediskrimineringetnisk av
avtal,gällandearbetslivet görasetnisk diskriminering i som1998:000 mot

skiljemänskall utantvisten avgörasträffatsuppkomst att avföre tvistens om
skiljedomen.klandraforförbehåll atträtt parternaom

1999.januarikraft den 1träder iLagen

lagförslagettilltagits attÄndringen hänsynendast attinnebär en nyatt
arbetslivet.diskriminering ietniskregleraskall

sekretesslagenändringtillFörslaget8.4 av

1001980:

kap.9

1982:80lagentillämpningenmålidomstolhosgällerSekretess av§20 om
arbetslivet,medbestämmande i1976:580lagenanställningsskydd, omom
1994:261lagen4-11anställning,offentlig1994:260lagen31--33 om
1991:433jämställdhetslagen22-28och15-20fullmaktsanställning,om

arbetsli-diskriminering ietnisk1998:000lagen§§och 14-22 motoch 9-12
eko-ellerpersonligaenskildsuppgiftkollektivavtal formåli omsamtvet om

någon honomellerenskildedendet kanförhållanden, attantasnomiska om
röjs.uppgiftenbetydandeellerskadaavsevärdlidernärstående ommen

år.tjugoi högstsekretessengällerhandlingallmänuppgift iIfråga om
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21 § Sekretess gäller i ärende hos Jämställdhetsombudsmannen eller Jäm-
ställdhetsnärrmden enligt jämställdhetslagen 1991:433 för uppgift om en-
skilds personliga eller ekonomiska förhållanden, det kan denantas attom en-
skilde lider skada eller uppgiften röjs.men om

Sekretess gäller hos Ombudsmannen etnisk diskriminering ochmot nämn-
den etnisk diskriminering i ärende enligt lagenmot 1998:000 Ombuds-om

etnisk diskriminering för uppgift enskildsmot personliga ellermannen om
ekonomiska förhållanden, det kan den enskilde lider skada ellerantas attom

uppgiften röjs.men om
Sekretess gäller i verksamhet enligt lagen 1994:749 Handikappom-om

budsmannen för uppgift enskilds personliga eller ekonomiska förhållan-om
den, det kan den enskilde eller någon honom närståendeantas att liderom
skada eller uppgiften röjs.men om

Sekretess gäller hos Konsumentombudsmannen i ärende enligt lagen
1997:379 försöksverksamhet avseende medverkan Konsumentom-om av
budsmannen i vissa tvister för uppgift enskilds personliga eller ekonomis-om
ka förhållanden, det kan den enskilde lider skada ellerantas attom men om
uppgiften röjs.

frågaI uppgift i allmän handling gäller sekretessen högsti år.tjugoom

träder kraftLagen i den l januari 1999.

Ändringama innebär hänsyn tagits till den föreslagna lagenatt motnya
etnisk diskriminering i arbetslivet och förslaget till lag Om-ny om
budsmannen etnisk diskriminering. Bestämmelserna innebärmot sam-

möjlighet till sekretess för uppgifter enskilds personliga ochma om
ekonomiska förhållanden i ärenden rörande aktiva åtgärder för att
främja etnisk mångfald, fallet ifråga ärenden aktivaär åt-som om om
gärder enligt jämställdhetslagen. De innebär också möjlig-att samma
heter till sekretess skall gälla för ärenden trakasserier.rörsom

Ändringen i kap.9 21 innebär§ hänvisning åter sker till denatt nu
särskilda lagen Ombudsmannen etnisk diskriminering, påmotom

fallet före den nuvarande lagensätt etnisk diskri-motsamma som var
Ävenminering. uppgifter hos harDO samband med diskrimine-som en

ringstvist eller aktivt ärende, vilka DO har begärt in faller in under be-
uppgifter i ärende enligt DO-lagen.greppet
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förordningeniändringtillFörslaget8.5
förinstruktionmed1986:447

diskrimineringetniskNämnden mot

lageniuppgifterdehardiskrimineringetniskNämnden angesl § sommot
etnisk diskriminering.Ombudsmannen1998:000 motom

Ombuds-1998:000stycket lagenförstabestår enligt §5Nämnden om3 §
tidförDeledamöter. treutsesdiskriminering nioetnisk avenmot avmannen

år.

januari 1999.kraft den 1träder iFörordningen

före-återgångdentillÄndringarna tagitshänsynendastinnebär att som
åliggandendiskrimineringetniskOmbudsmannensdet motske islås att
ändringenföreslagnatill densärskild lagbehandlas i samtåterigen en

sammansättning.diskrimineringetniskNämndens motav

förordningeniändringtillFörslaget8.6

statligade1986:856 om

invandrareförmyndigheternas ansvar

fl.m.

1998:000lagenenligtöverläggningarskall delta iMyndigheterna om4 §
påkallas Om-derasdär närvaroetnisk diskriminering avOmbudsmannen mot

1986:223forvaltningslagen6 §diskriminering. Avetniskbudsmannen mot
skall lämnaverksamhetendenförinommyndigheternaföljer egnaatt ramen

be-hjälpdendiskrimineringetniskNämndeneller somombudsmannen mot

gars.

januari 1999.den 1kraftträder iFörordningen

lagförslagettillÄndringen tagitshänsynendastinnebär en nyatt om
arbetslivet.diskriminering ietniskmot
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8.7 Förslaget till ändring i förordningen
1988:895 med instruktion för

Ombudsmannen etniskmot

diskriminering

1 § Ombudsmannen etnisk diskriminering har de uppgiftermot isom anges
lagen l 998.000 Ombudsmannen etnisk diskriminering.motom

Ombudsmannen skall vidare föreslå regeringen författningsändringar och
åtgärderandra ägnade motverka etnisk diskriminering.är attsom

Ombudsmannen2 § får bestämma tjänsteman vid ombudsman-att en annan
fårkansli ombudsmannens tjänstutöva denne förhindradnär är göranens att

det.
Ombudsmannen får uppdra ombud föra talan i tvist enligt 39 §ett att en

lagen 1998:000 etnisk diskriminering arbetslivet.imot

Förordningen träder i kraft den januaril 1999.

Ändringen innebär endast hänsyn tagits till förslaget lagatt att en ny
skall reglera etnisk diskriminering i arbetslivet. 6 den§ i nuvarande
lagen 35 § sista stycket i den lagenersätts etnisk diskrimi-motav nya
nering arbetslivet.i
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Övriga frågor9

vilkenredovisa iskyldigockså ut-direktivenenligt attUtredningen är
deocheffekterregionalpolitiskafårförslagutredningenssträckning om

ochmellan kvinnor män.jämställdhetenförkonsekvensernågrafår
för jäm-konsekvenserfå positivaförslag kommer attUtredningens

dehand påförstaberor ioch Detkvinnormellan män.ställdheten
jämställdhetförmellan arbetedramöjligaparalleller attmånga ärsom

mänskligafrågaattitydförskjutningar ijämlikhet. Deetniskoch om
till ochsyftararbetslivetjämlikhet ietnisklagrättigheter, omensom

kvinnorsfrågorattityder ipåverkaocksåtill, kommerbidra attkan om
antidis-upphandlingsklausulerverkarriktningrättigheter. I omsamma
de för-kanklausulersådanaInförsjämlikhet.etniskochkriminering

mel-jämställdhetochkönsdiskrimineringfrågorocksåväntas omavse
ochlan kvinnor män.

åtgärderaktivavidtaarbetsgivareförskyldighet attFörslaget om
såda-och istorstadsregionernaikonsekvenserregionalpolitiskafåkan

invandrartäta, attområden äroch andra mest genomkommuner somna
till etnis-vänder sigutsträckningområden isådana störreiarbetsgivare

arbetssökande.fåforminoriteterka att
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konsekvenserEkonomiska10

igenomförsde att vartkommerförslagenframlagdadeNågra omav
förutgifterökade staten.vissainnebärasiktpå kortfall

tillströmningökadmedräknaanledningfinns det avInitialt att en
antaletökningtill DO. Endiskrimineringetnisk avanmälningar om

Arbetsdomsto-målantaletmedföraocksåsin attkan ianmälningar tur
den kanmarginellsåblidock attfårökningsistnämnda antasökar.len

befintligaförinomklaras resurser.ramen
fåbörlagframgårDOFörstärkning att7.2.2avsnitt nyI enavom

ochhandläggaremotsvarande femDO:sförkonsekvenser nyaresurser
beräknaskaninformation. Dettaskriftligspridaytterligare attresurser
handläg-såvittmkr,2,5storleksordningenkostnader i avsermotsvara

trycksaker.avseendekr500.000ochgare,
ärendenfå flerförväntaskandiskrimineringetniskNämnden mot
medförsammansättningdessändringenföreslagnadenredanoch av

tillnärvarandeföruppgåranslagNämndenskostnader.ökadevissa
lcr.150.000uppskattningsvisKostnadsökningen motsvararkr.65.000

anmäl-rörandetill DOärendetillströmningenökadeförväntadeDen
med-förväntasocksåkanarbetslivetidiskrimineringetniskningar om

Kostnadsökningenadvokat.anlitaförkostnader upp-ökade attföra
kr.500.000tillskattas ca

utsträckningienskilda störreinnebärFörslaget attäven personer
därvid i vissaochdomstolidiskrimineringsprocessdrivatänkaskan en

för dennakostnaderökaderättshjälpen. Vissaallmännadenanlitafall
vilkeniförutse ut-dock svårt attförutses. Detockså ärdärförkan

deomfattningvilkenochföraskommakan attsträckning processer
kr.500.000tillökningenuppskattarfå. Vikommer caatt

ickedis-klausulerinföraupphandlingoffentligvid omFörslaget att
möjlighe-ökademedförmångfaldsplaneretniskaoch/ellerkriminering

ratio-användsskattemedel mestsäkerställamedborgarna attförter att
marginella kostna-medföra änförväntas annati sigkan intenellt. Det

-upphand-offentligadenuppföljningsberedskapökadför vissder aven
anbudsgivare.förkostnaderökadeinitialt vissaochlingen
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På längre sikt kan förslagen medföraväntas samhällsekonomiska
vinster. Sådana vinster bör bli följden all tillgänglig arbetskraftattav
utnyttjas på rationelltett sätt.
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Kommittédirektiv 1997:1 1Dir.

diskrimineringÖversyn etnisklagen motav

1997januariden 23regeringssammanträdevidBeslut

uppdragetSammanfattning av

1993:134lagen motskallutredare översyngörasärskildEn aven
diskriminering.etnisk

skallUtredaren

etniskpåståddfallbakomliggakan attorsakervilka avanalysera som- denArbetsdomstolen itillförtsarbetsmarknaden intepådiskriminering
dis-etnisklagentillkomsten motvidförväntadesomfattning avsom

kriminering,
lagstift-ländersandraantalredovisaoch ettkunskaperinhämta om- arbetsmarkna-pådiskrimineringetniskövrigtiåtgärderoch motning

effektivitet,derasden samt
pådiskriminering,etnisk mot-i lagenmöjligheterna motattöverväga- arbetsgi-förföreskrifterinförajämställdhetslagen,isvarande sätt som

därpådelsdiskriminering,etniskåtgärderaktiva motdelsvaren om
jäm-enligtjämställdhetsplanermotsvarandeplanerårligabyggda

ställdhetslagen,
kanutredarenövrigtåtgärder iellerlagändringarsådanaföreslå som- etniskmotverkaochförebyggaeffektivtmotiverade förfinna att mer

arbetsmarknaden,pådiskriminering
skalldiskrimineringetnisklageniförbudsreglema mothuröverväga- jämställdhetslagenibestämmelsermotsvarandetillförhålla sig

arbets-idislqimineringlagstiftningeventuell moti1991:433 samt en
homosexuella.ochfunktionshindermedlivet avpersonerav



306 Bilaga 1 SOU 1997:174

Syfte

Lagen 1994:134 etnisk diskriminering träddemot i kraft den 1 juli
1994. Lagens ändamål motverkaär etnisk diskriminering.att Diskrimi-
neringsförbuden, omfattar hela arbetsmarknaden, syftar tillsom att ge
skydd åt både arbetssökande och anställda. Förbud riktas avsiktli-mot

otillbörliga förfaranden innebär negativ särbehandlingga, påsom
grund hudfárg, nationellt eller etniskt eller trosbekän-av ras, ursprung
nelse. Indirekt diskriminering omfattas i princip inte förbuden. För-av
budet otillbörlig särbehandlingmot arbetssökande fall därav avser ar-
betsgivaren förbigår arbetssökande och anställer någon denen änannan
diskriminerade. Förbudet otillbörlig särbehandlingmot arbetstagareav
inriktas på olika situationer. förstaDentre gäller anställningsvillkor och
andra arbetsvillkor, den andra arbetsledningsbeslut och den tredje sär-
skilt ingripande åtgärder från arbetsgivarens sida arbetstagaren,mot

uppsägning.t.ex.
Talan enligt lagen kan väckas såväl enskild arbetstagare, arbets-av

sökande eller facklig organisation Diskrimineringsombudsman-som av
Ombudsmannens processförande roll diskrimineringstvisterinen. på-

minner i huvudsak den roll Jämställdhetsombudsmannen har iom som
könsdiskrimineringstvister. I vissa i lagen särskilt angivna situationer
får ombudsmannen föra talan bara organisationen inte det.görom

Det viktigaste syftet med lagstiftning etnisk diskriminering imoten
arbetslivet den nonnbildandeär effekt sådan lagstiftning får.som en

lagens förarbetenAv prop. 1993/941101 framgår räknat medatt man
Arbetsdomstolen skall kommaatt utveckla praxis i diskrimine-att en

ringsmål, både vad gäller lagens materiella regler och de processuella
regler, bevisbördefrågor,t.ex. aktuella i sambandär med tillämp-som
ningen lagen.av

De årens situation på arbetsmarknadensenaste med hög arbetslöshet
och sjunkande arbetskraftstal har särskilt hårt drabbat medpersoner
utländsk bakgrund. För vissa invandrargrupper arbetslöshetssiffromaär

katastrofala.närmast Ett etniskt och socialt samhälle hållersegregerat
på fram. Viväxa påatt fåär väg klassamhälleatt där dentypen ny av
etniska bakgrunden får allt betydelse.större

Många försök har gjorts förklara den höga arbetslöshetenatt bland
med invandrarbakgrund. Några helt klara går inte få.personer attsvar

Många tecken tyder dock på etnisk diskriminering spelaratt roll fören
den höga arbetslösheten bland invandrare.

I regeringsförklaringen från 1996 framhålls det äratt sär-mars av
skild vikt kampen arbetslöshetenatt blandmot invandrare förtur.ges
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instrumentviktigt ärslag. Ettolikafleraåtgärder enförutsätterDetta av
arbets-pådiskrimineringetnisklagstiftningtrovärdig motocheffektiv

marknaden.

lagenframförts motKritik som

effektivönskemålframförtsdetharsammanhang merenflera omI
diskriminering.etnisklagreglering mot

24denskrivelseihardiskrimineringetnisk sep-Nämnden enmot
lagenklartstårdetframfört attInrikesdepartementet atttill1996tember

Nämndenstillfredsställande.fungerarintediskrimineringetniskmot
alltförilagen ut-storsåpåsammanfattas sätt attkanlagenkritik mot

förbjud-deochpersonkretsenskyddadedenbådebegränsarsträckning
denförhögtförbeviskravet ärsamtidigt som an-förfarandena somna

till änd-förslagnågraredovisarNämndendiskriminerad.sig varaser
står klartdetsåbör skärpaslagen attbl.a.Nämnden attringar. menar

etniskasigfår låtaintehuvud styrastaget avarbetsgivare överatt en
särbehandlingotillbörliginnebäraskulle kunna attDetfaktorer. en

till sådanabegränsasoch inteanställningsförfarandethelaomfattaskall
stånd.tillkommitanställningdärfall en

det ihögasåfår attintebeviskravenocksåNämnden varaattanser
nämndenframhåller attVidaredem.uppfyllaomöjligtblirpraktiken att

förbudfinnas motdet bör ettochbör attpåföljdssystem överlagens ses
ef-säkerställer"reglerochområdearbetslivets enpåtrakasserier som

utredasbördetvidareNämnden attlagen.tillämpning"fektiv anserav
lagen.omfattasbörförfarandenvårdslösahuruvida aväven

harlagenenligtmålingakritikframförts attmotdessutomharDet
Diskrimineringsombudsmannen atttrotsArbetsdomstolentillförts av

har detLikasåombudsmannen.tillanmältsfall harsådana150över
heller harinteövrigtidiskrimineringpåståddfallkritiserats att av

förvänta-omfattningdeniprövningArbetsdomstolens somtillkommit
diskriminering.etnisklagenpropositionen motdes i om

siglagen itillhänförligdettatillorsaken ärdiskuteratsharDet om
det konstaterasorsaken kan attorsaker. Oavsettandrafinnsdeteller om

Ar-krävsfunktion,normbildande attavseddaskall få sinlagendet om
beträffande detbådepraxis,utbildatillfällefârbetsdomstolen att en

bevisfrågoma.ochinnehålletmateriella
etnisk diskri-lagendet i motföreslagitsibland attdethardebattenI

jämställd-föreskrifterna itillmotsvarighetinförasskallminering en
nå vissaförarbetsgivarnafrån attåtgärderaktivapåkravhetslagen om

jämställdhets-årligenoch upprättajämställdhetsområdet attpå enmål



308 Bilaga 1 SOU 1997:174

plan. Mot förslaget har det dock invändningar.rests Man har bl.a. pekat
på svårigheterna dels konkret definiera deatt kategorier skallsom om-
fattas skyddet etnisk diskriminering, delsmot fastställa innehålletav att
i de konkreta målen. Man har också framhållit risken för missbruk av
dokumentering rastillhörighet.t.ex.av

Det kan i sammanhanget konkreta förslagnoteras till huratt arbetet
rasism och diskrimineringmot på arbetsplatsen kan bedrivas finns bl.a.

i den förklaring förebygga rasism och främlings-attgemensamma om
fientlighet arbetsmarknadens på europeisk nivåparter i ok-som antog
tober 1995 i den broschyr "Utvecklasamt mångfalden" Arbetsgi-som
varverket år 1996. kanDet vidareut bl.a. Storbritanniennoterasgav att
och Nederländerna har vissa erfarenheter dettapå område.

Lagen bör överses

Lagen etnisk diskriminering träddemot i kraft för drygt två och ett
halvt år sedan och det oklart vilken effektär lagens förbudsregler har
haft för motverka etnisk diskrimineringatt på arbetsmarknaden.

Det råder samtidigt betydande osäkerhet vilka effekteren om en me-
långtgående lagreglering skulle komma få. effektivEn lagstift-ra att

ning visserligenår grundläggande förutsättning för etnisk diskri-atten
minering skall kunna förebyggas. Men lagen kan aldrig, hur effektiv
den i sig helt förebyggaän är, diskriminering. Lagstiftningen måste
kompletteras med andra åtgärder.

Det kan inte uteslutas lagstiftningen bör ändras föratt effek-att mer
tivt motverka etnisk diskriminering. detMen måste samtidigt beaktas

det i nuvarande läge svårtatt bedömaär hur lagen skulle haatt tilläm-
Arbetsdomstolen, domstolenpats fått tillfälle den. Detav prövaattom

måste också beaktas vilka konsekvenser för arbetsmarknaden i sin hel-
het skulle kunna komma bli följden ändringar i lagstiftning-attsom av
en.

Utredarens uppdrag

Utredaren skall analysera vad förorsakat fall påstådd etniskattsom av
diskriminering inte förts till Arbetsdomstolen i den omfattning som
förväntades vid lagens införande. Av särskild betydelse i detta sam-
manhang de fallär anmälts till diskrimineringsombudsmannen.som
Fallen skall delas utifrån de arbetssökande eller redanupp om avser
anställda.
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Arbets-tillförts vidareharfallen intetillskältänkbaraBland att
diskrimineringmöjlighetenbeaktasärskiltutredaren attskalldomstolen

skettkan havisserligendiskrimineringellerförekommitharinte att
osannolikt medbedömtsdetgjortkan habeviskraven attatt sommen

beaktasskallmöjligheter ärAndraArbetsdomstolen.framgång i som
det har varitförekommitkan havisserligen attdiskriminering menatt

vidarelagenomfattasintediskriminering samtsådanfråga avsomom
ingåtts.hakanförlikningatt

antaloch redovisakunskaper ettinhämtaskallUtredaren även om
etnisk diskrimine-åtgärder övrigtiochlagstiftning motländersandra

effektivitet.derasarbetsmarknadenpå samtring
lämnaeller hanhonskallmotiveratdetfinnerutredarenOm vara

motverkaägnadeåtgärder övrigtieller attlagenändringar iförslag om
arbetsmarknaden.diskriminering påetnisk

etnisklagenimöjligheternadärvid motskall attUtredaren överväga
införajämställdhetslagen,imotsvarandepådiskriminering, sätt som

etniskåtgärderaktivaarbetsgivaren motriktade tillföreskrifter om
utformas.skulle kunnadessatill hurförslaglämnadiskriminering samt

skallLikasåskall redovisas.förslagenkonsekvenserEkonomiska av
diskrimineringetniski lagenmöjligheterna motutredaren attöverväga

arbetsgivare upprätta motsva-förskyldighet attregelinföra enomen
sammanhangdettajämställdhetsplaner. Ijämställdhetslagensrighet till

för-invändningamaredovisade motdedelsbeaktautredarenskall ovan
såväl i Sverigeföreliggeravseendedettaidéer idels deslagen, som

be-skulle kunnaåtgärderexempel påländer. Somandrai somsom
utveck-jämställdhetsplaner kan nämnastillmotsvarighetenhandlas i

hurnyanställdaintroduktion samtrekrytering,förmetoderlande avav
verk-planeringochutvecklingtillkopplaskunnaskallmångfalden av

samheten.
skall ske iutformadskallöverväganden lagstiftningenhur varaom
arbetslivetdiskriminering iutredningarnade tvåsamråd mednära om

förutsätt-underhomosexuellafunktionshinder ochmed avpersonerav
frågansamråda iskallUtredningamastånd.tillde kommer omning att

bestämmel-och övrigadiskrimineringsreglerutformalämpligtdet attär
bestämmelsernautformaskälfinnsdeteller attlikartatpå sätt omser

skall iUtredaren näraolika sätt.de olikaförtill skydd grupperna
diskrimi-olikadehurutredningarna övervägade två ävensamråd med

jämställd-tillvarandra ochtillförhålla signeringsförbuden kommer att
hur ska-ocksåutredarenskall övervägasammanhangetdethetslagen. I

diskrimineringsgnm-flerkonstrueradskalldeståndspåföljden omvara
sammanhanget.aktuella ider är
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Samråd och rapportering

Utredaren skall samråda med de två utredningarna förbud dis-motom
kriminering i arbetslivet med funktionshinder och ho-av personer av
mosexuella under förutsättning de kommer till stånd.att

Utredaren bör i sitt arbete samråda med arbetsmarknadens parter
med Diskrimineringsombudsmannen.samt

Ekonomiska och andra konsekvenser förslagen skall redovisas.av
utredningsarbetetFör gäller regeringens direktiv till samtliga kommit-

téer och särskilda utredare redovisa regionalpolitiska konsek-attom
dir. 1992:50, offentliga åtaganden dir.pröva 1994:23,attvenser om

konsekvenser för brottsligheten dir. 1996:49 och jämställdhe-om om
mellan könen dir. 1994: 124.ten

Redovisning uppdragetav

Utredarens arbete skall redovisat den oktober1senastvara
1997.
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Överblick i arbetslivetdiskrimineringsärskilda lagar motöver
TillsynsmyndighetStraffrätt CivilrättILO lll

ratiñcerat
DOetniskL. motSverige x -

idiskrimin.
arbetslivet

mod NejforbudLovDanmark omx -
forskelsbehandling

arbedsmarkedet
1996

Nej. MenDiskriminering i LagemFinland enomx
utlänningsombudsm.arbetsavtalarbetslivet1995
lnteiförslagetFörslagNorge om enx -

i arbets-ändring
miljölagen

NejDiskriminering,inklFrankrike x
arbetslivet

arb likabehandlings-inkl Ja,Diskrim.Diskriminering,Nederländerna x
kommissionetslivet/Likabehand-arbetslivetinkl

lingslagenl994
forCommissioninklDiskrim.Storbritannien --

RacialEqualityarbetslivet/Race
1976RelationsAct

lnteiförslagetförslagEttlrland ---
Employment
EqualityAct

Tyskland x ---

Employm.EqualRightsCivilUSA --
Opportunity1964Act
Commission

RightsRights HumanActHumanZeelandNew x -
Commission1993

Rights andRacialDiscrimi- HumanAustralien x -
Equal OpportunityinationAct
Commission

RightsRights HumanHuman ActKanada x ~
Commission1977

Grundlagen samtSydafrika x --
RelationsLabour

Act
GrundlagenNamibia ---
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MÅNGFALD ARBETSLIVETI

ochmyndigheterför företag,Vägledning
organisationer

Ett gemensamt ansvar

drygtmångkulturellt. Idagalltblivitde åren ärSverige har senaste mer
Ytterligareutomlands. 8föddabor i Sverigealla10 procent somav

mycket försvenskarna har betytttill invandrare. Debarnärprocent nya
har inneburitUtvecklingenoch näringsliv.utveckling, kulturSveriges

mångkultu-alltmerverksamhet idag bedrivs ioffentligochprivatatt en
rell miljö.

in påsvårt kommaland harkommit till vårtdemMånga attsomav
ochStrukturförändringartill det många.arbetsmarknaden. Skälen är

medfinns ioch diskrimineringokunskaprationaliseringar, ävenmen
vimed mänskligaslöseriorsak detbilden. Oavsett är ett resurser om

och erfarenhetermångfald kunskapertillvara denlyckasinte ta somav
med tillbakgrund fört sigetniskkulturell ochmänniskor med annan

Sverige.
medarbetareoch iföretagArbetsmarknadens organisationer samt

förharverksamhetoffentligsåväl privat gemensamtett ansvarsom
olikaarbetsplatsen och påutvecklas påmångfaldenetniskadenatt

i organisationen.nivåer
arbetsvillkor inteochanställningöverenskommelserlokalaatt om

eller rutiner.diskriminerande faktorerinnehåller
förekommer påoch trakasserier intediskrimineringetniskatt ar-

betsplatsen.

för ökadlokalt arbeteRekommendation ettom

mångfald

främlingsfientlighetfrånavståndarbetsmarknaden har tagitpåParterna
medlemsorganisa-rekommenderatoch tillsammansdiskrimineringoch



Bilaga3314 SOU 1997: l 74

arbetsplatsenz. Ävenarbeta förtionerna allas lika möjlighet påatt om
sådant arbete har initierats i framsynta företag och organisationer,ett

återstår mycket förstDet konkret förarbete skapagöra. är näratt ett att
lika villkor har kommit till stånd, den egentliga grunden har lagtssom
till arbetsliv präglas etnisk mångfald.ett som av

centrala har därförDe i november 1997 kommitparterna överens
arbetsgivar- och fackliga organisationeratt gemensamtom uppmana

företag och medarbetare utifrån Verksamhetens behov och lo-samt att
kala förutsättningar utveckla ökad etnisk mångfald. Som stöd företten

lokaladet arbetet har utarbetat vägledning, bifogas.parterna en som
centrala kommerDe bilda råd medparterna att ett gemensamt upp-

gift stödja, följa och vidareutveckla mångfaldens utveckling påatt upp
arbetsmarknaden.

Mångfald lönar sig

organisation präglad mångfald finner medarbetare olikaI Vi meden av
erfarenheterkunskaper, och färdigheter och olika kulturell och etnisk

bakgrund. sådanEn organisation har möjligheter utveckla sinstörre att
roll i samhället, den också andra fördelar.uppnårmen

oGenom utnyttja all den kompetens finns kan fö-tillgängligatt som
och organisationer förbättra effektivitet och kvalitet i verksamhe-retag

få tillgång till produkter och marknader och samtidigt bidra tillten, nya
främlingsfientlighet och motarbetas.rasismatt
oGenom bygga in etnisk mångfald höjs totalaorganisationensatt

kompetensnivå och möjligheterna till god service och bra affärer ökar.
-Framtidens skola, vård och offentlig kunnaservice måste svara upp

präglat mångfald.behoven i samhällemot ett av
myndigheter och får bättre de behovoFöretag, organisationer insikt i

och krav ställs på verksamheten.som
och organisationer arbetar med mångfald har braoFöretag ettsom

utgångsläge för nå framgång i länder medarbetarna har kon-att som
takter med och kunskaper om.

2 förebygga rasdiskriminering och främlingsfientlighet främja lika"A samt att
möjligheter på arbetsplatsen utgiven LO och november, SAF, TCO i 1995av

"Sverige mångkulturellt samhälle", utgiven Landstingsförbundet,samt ett av-
Svenska Kommunförbundet, Arbetsgivarverket, Försäkringskasseforbundet och
Kommunala Företagens samorganisation LO, TCO och SACO i 1996.samt mars
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med brett kunnande kommer medorganisation-En mötasett att re-
medborgare. anseende människorspekt kunder och Ett görgott attav

vill arbeta organisationen.i
efter mångfald blir före-och organisationer-Företag strävarsom en

bild för samhället helhet och bidrar till skapa stabiltatt ettsom sam-
tillväxtpotential.hälle med stark

kostarDiskriminering

mångfalden kan längden bli dyrt.till iinteAtt ta vara

påTänk att....

diskriminering.mångfald kan tecken påFrånvaro ettvaraav
får direkt eller indirekt till intäktEtniska faktorer inte sig tasvare

bestäm-individer vid anställning,for behandlingsämre aven
utveckling, befordranmande arbetsvillkor, etc.av

hudfárg,baseras faktorerbehandling påEn sämre som ras,som0.
diskrimi-eller trosbekännelsenationellt eller etniskt ärursprung

nering.
förkonsekvenser verk-Diskriminering kan resultera i negativa0

frånvaroexempel dålig publicitet, högre ochsamheten tillsom
högre personalomsättning.

indirekt diskriminerandeneutralt krav kantillEtt vara om0 synes
tillhörighet det svårt el-individer etniskadet görutestänger vars

uppfylla kravet.ler omöjligt att
och oekonomiskt.oetiskt, olagligtdiskrimineraAtt är0
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Bilaga

policy för mångfaldmedarbetaAtt en

anpassningLokal

Mångfald arbetslivetbakom deklarationen iställt sig ärParterna, som
till behovlokalt måstemedvetnaväl att ett engagemang anpassasom

företaget frågordet lilla hanterasförutsättningar. Ioch lokala om
företaget, myndigheten elleri detmångfald på sätt än storaannatett

den arbets-vägledning främst sikte påorganisationen. Denna störretar
mindre arbetsplatser.också användbar påvalda delariplatsen, ärmen

ska bedrivaeller organisationenmyndigheteni företaget,Om man
utarbetamångfalden det braför ökaarbeteuthålligt är attattett en po-

för detta.licy
förgrundläggande värderingar och strategiinnehållerpolicyEn en

etiska regler,kompletteras medmångfald. kan ocksåökad Den som
regler,arbetsplatsen degälla påska utöverär överens somomman
arbetslivet.etnisk diskriminering ilagstiftninggällandegäller enligt om

medar-informera allagrund blir det lättareMed policy attsomen
och utveckla.genomföra, utvärderaockså lättareArbetet blirbetare. att

policyområden, kan ingå iförslag pådet följande viI ensomger
personalpo-arbetsplatser finns redanmångfald. På mångaför ökad en

mångfaldmed avsnittkompletteraslämpligen kanlicy, ett omomsom
redan finns.detta inte

Avsiktsförklaring

arbetamed avsnittinleds lämpligenPolicyn motatt gemensamtett om
mångfald arbetsplatsen.och för etnisk pådiskrimineringetnisk

och rättig-alla har lika möjligheteretnisk mångfaldMed attmenas
ellerhudfärg, nationellt eller etnisktoberoendeheter ursprungav ras,

trosbekännelse.
mångfal-mål förinnehålla mätbarakan ocksåAvsiktsförklaringen

utveckling.dens
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Sakinnehåll

policydokument.behandlas ikanområden,exempel på ettHär är som
urvalochoRekrytering

oLöner
oAnställningsförmåner
oArbetsmiljö

ledigheterochoArbetstider
arbetetoUtveckling i

OUtbildning
-Befordran
Ledarskap

ocksåkananställda,samtliganaturligenomfattarpolicyEn av-men
också rekom-kanDetuppdragstagare.tillrelationorganisationensse

tillbehandlar relationernamångfald ent-policymenderas att omen
obefogade etniskaställerkunder,elleroch leverantörerreprenörer som

krav.

definitionerdiskrimineringEtnisk -

ofördelak-behandlasdiskriminering attMed direkt personenmenas
elleretnisktochnationellt tros-hudfarg,grundtigt ursprungras,av

bekännelse.

diskrimineringpå direktExempel
förinstrumentnegativtpåanvänds sättfaktorer-Etniska ett som

rekryteringurval vidochsållning
befordranutbildning,information,frågaförbigås i-Anställda om

etnisktgrundvalpåetc. ursprungav
och andraarbetstiderlön,frågaibehandlas-Anställda sämre ar-om

etnisktgrundvalpåbetsvillkor ursprung.av

vissa utestängsdiskriminering attMed indirekt gruppermenas
anställningsvill-normalaeller åtnjutajobbsökamöjlighetenfrån ettatt

alla.förlikaskenbartgrundval krav, ärkor somav

diskrimineringpå indirektExempel
föruppfyllaomöjligaellersvåra-Obefogade krav attär perso-som

svenskar.etniskainte ärsomner,

17-I52311
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viktigtDet arbetsplatsen präglasär arbetsmiljö,att friärav en som
från trakasserier. råEn jargong med frekventa skämt med etnisk an-
knytning tydligt tecken på något behöverär förändrasett på arbets-att
platsen.

påExempel trakasserier
oförskämdheter och rasistiska skämt-
rasistiska öknamn-
fysiska hot, överfall och förolämpande beteende och gester.-
förekomst eller spridning rasistiska bilder och klotter.texter,av-

-Trakasserier försöker förhindra diskriminering.mot en person som

Exempel på åtgärder

Målet givetvis diskriminering och trakasserier inte ska förekoma.är att
Men det händer det bra ha tydliga rutiner.är Här någraatt ärom exem-
pel på sådana:

Oden han eller hon diskriminerad eller trakasseradärattsom anser
ska ha någon vända tillsig skyndsamt kan vidta åtgärd.att En-rättsom
skilda klagomål ska behandlas och med sekretessvarsamt

Oden sig diskriminerad har till fackligt ellerrätt ett annatsom anser
ombud allavid överläggningar

Ovid diskriminering eller trakasserier ska arbetsgivaren vidta kon-
kreta åtgärder

Ovid diskriminering eller trakasserier ska de drabbade individerna
det stöd behövssom

Ochefer ska få utbildning förebygga,i känna igen och hanteraatt
diskriminering och trakasserier.

Rekrytering och utveckling i arbetet

långsiktig utvecklingEn den lokala organisationen i riktning motav
ökad kompetens och mångfald kräver vi redan idag beaktar följande.att

Vid rekrytering ska alla sökande värderas efter kompetens. Med
kompetens inte enbart formella meriter också praktisk erfa-utanmenas
renhet och personrelaterad kompetens. Genom till den breddatt se av
meriter, organisationen behöver i sin verksamhet kunder,gentemotsom
samhällsmedborgare, kan vi uppnå ökad mångfald. Inte underosv.,
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bortsållassökandefårurvalsprocessenochrekryterings-delnågon av
orsaker.etniskaav

anställningsrutiner,mångfald bör överökaduppnåFör semanatt en
hurkontaktpersoner,vilkautfonnas,platsannonserhur anges somsom

används. Kan-urvalskriteriervilka somintervjugrupper sätts samman,
nyanställda.introduktionenanledning överdetfinnsske att avse

bru-arbetetiutvecklingerbjudandenhurocksåbör överMan omse
personal-eller ianslagstavlorpå internaPlacerastill.kar annonser

handplockasellersökaallaför personerdet attså öppetärtidningen, att
regelmässigt

underrepresenteradeföråtgärder uppmuntravidta attocksåkanMan
åtgär-sådanapåExempelbefordran.elleranställningsökaattgrupper

der är
minoriteter.etniskaläsesmediai-Platsannonser avsom

underrepresenterade sö-attgrupperuppmuntrar-Platsannonser som
jobbet.annonseradedetka

sko-underrepresenteradedärtrainee-platser gruppereller-Praktik-
organisationenin ilas

föranställdaunderrepresenteradetillutbildningRiktad avgrupper- arbetet.utveckling iochbefordrantillmöjligheterderasförbättraatt

ochInformation ansvar

mångfaldsar-för attbörställning attledande utsesi ansvaraEn person
genomförs.betet

mångfaldspo-informationfårmedarbetareallaviktigt omDet attär
målen ochlångsiktigadediskussiontillbidrar öppenDetlicyn. omen

ocksåbörInformationen tamångfald.tillattitydemaförändratill att
verk-bliskapolicynförharsjälvanställd attvarjedet somansvarupp

lighet.
informa-fortlöpandeförformernaönskvärt att taDet ävenär upp

policynkananordnas Hur tasinformationsträffarsärskildaSkation.
medkommasjälvamedarbetarnakanintemutbildningen Huriupp

förbättringartillförslag
fackligtocharbetsledarechefer,ansvarigadetviktigtSärskilt är att

policyn.kännedomgodförtroendevalda har om
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Uppföljning och utveckling policynav

Det viktigt det regelbundetär skeratt avstämning och utvärderingen av
hur policyns mål och intentioner uppfyllts. Vid utvärderingen bör man
också fundera hur policyn kan vidareutvecklas.över
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yttrandeSärskilt

StaffanochLandstingsförbundet,Lindgren,Karinexperternaav

Arbetsgivarverket.Lundin,

utredaresärskildmajiregeringentillsatte1997januariibeslutEfter en
diskriminering. Re-etnisk1341993:lagen motöversyngöraatt aven

frånför deförordnandenmaj l997utfärdade den 27 personergeringen
ochsakkunnigaegenskaparbetsmarknad iochdepartement avsom

utredarensärskildadendetEfterutredningen.ingå iskulleexperter
juni 1997. En-den 24sammanträdeförstasittutredningenhadetillsatts

regeringentill senastförslag redovisasutredarensskulledirektivligt
de-den ltillförlängtssedermeratid harDennaoktober 1997.den 1

cember 1997.
bety-dennautredningotillfredsställande attdet djupt avVi enanser

förhopp-vårhärtill detMed hänsyn ärarbeta.tidkortsågivitsdelse att
tillräckligberörda instanserremissförfarandetiregeringenning geratt

frågordessaförankraochdiskuterakunnameningsfulltpåtid för ettatt
organisation.respektivei
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yttrandeSärskilt

KommunförbundetSvenskaSöderlöf,Göranexpertenav

förändrafrågamycket attdiskriminering äretniskmotverka omenAtt
rekommendationenpeka påvill jagbakgrundendenattityder. Mot

framarbetatarbetsmarknadens parterarbetslivet,Mångfald i som
upphov tillsäkerligenkommer attarbeteDettautredningen. geunder

avvaktakunnatmeningenligt minbordeManerfarenheter.värdefulla
utredningenIstället harinitierat.dettapå sättden parternasomprocess

olyckligtarbetslivet sätt.ochsamhälletförpåforcerats ett
aktiva åtgär-kollektivavtalförfattningsförslagBetänkandets omom

vidregelverkytterligarekollektivavtal blir ettinnebär§der i 8 att ett
enligtArbetstagarorganisationemas rättlagen.föreslagnadensidan av

vi-diskrimineringetniskNämndentillframställa mot om29 § göraatt
motverkadessutomkommer attarbetsgivareför ar-tesföreläggande

åtgärder.aktivakollektivavtaltecknaförintresse att ombetsgivamas
säutformatsborde ha attkollektivavtalsregleringBestämmelserna om

arbetssökandeförreglerfönnånligamindrefårkollektivavtal inteett ge
lagen.5-7följerarbetstagareoch än avsom

effekt.avskräckandeskall hadetskadeståndmed är attSyftet en
ska-delatreglernuvarandeföruppnås inom omkanmålDetta ramen

finnsbestämmelsernafrångåanledning som nusaknas attdestånd. Det
före-Dendiskriminering.etniskoch Lagen motJämställdhetslageni

Jämfö-lagstiftning.svensksystemskifte iinnebärordningen ettslagna
sigdetdåadekvat rörinteanställningsskyddslagen är ommedrelsen

anställningsför-faktisktavbrutetolagligtgrundskadestånd på ettav
hållande.
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yttrandeSärskilt

Aysegül Sungurexpertenav

olikareflekteradirektivfått översannerligenharUtredningen attom
arbetslivet. Dockidiskrimineringetniskåtgärderaktivaformer motav

särbehand-positivåtgärder, såsomaktivaformervissajag att avanser
tillvägagångs-slagkraftigaintekartläggning,ochling, kvotering är som

sätt.
kva-kvantitativtåtgärder änmed aktivasyftettycker ärJag att mer

till frågor justförhållningssätt rörgenomgående vårtilitativt. Det som
tilltalandenåstarka viljandenSverigeietniska minoriteterna attde är

finns alldetfinner jagDärförmöjligt.tidså kort attresultat på som
inom EDA-främjasåtgärdervarför aktivaförstå ävenanledning att

åtgärderaktivamedvetnavi ärLikväl tempo-utredningen. attär enom
etniskaden dis-nämligenfenomen,ständigtpålösningrär ett annars

åtgärderaktivaformermed särskilda ärRisken attkrimineringen. av
positiva.negativablikankonsekvenserna änmer

vi påÅtgärderna hurpåvisaroch kvoteringsärbehandling ettpositiv
utländsktmedmänniskoroch rasktenkeltsynnerligen sätt ursprungger

s.k.åstadkommaförbefattningtillsättningvidföreträde att enenav
kvote-särbehandling ochpositivFöljdenarbetsplatsen.mångfald på av
självavi lurartyckerkaraktär. Jagkvantitativenbart attring är ossav

diskrimineringenetniskaminskar den attviatt genomatt trogenom
skulle på intet visdel jagFörutländsktmedanställa fler egenursprung.

uppenbartdetden orsakenbehandling är attsådanmed på attgå aven
Sålun-meriter.minabetydligthårfärg änoch minmitt väger mernamn

berättigar särbe-viåtgärdermed aktivamotsägelsefulladet attda är
etnisk dis-motarbeta justförmänniskorvisshandling attgruppenav

endast på detmångfaldskaparicke-svenskaranställakriminering. Att
and-kunskaper iarbetstagarnasuppskattardäremotviplanet. Omyttre

kvalitativ mång-fåmedlyckatshar vispråk och kulturer attäven enra
arbetsplatsen.fald på

kartläggningsammanträden varitutredningenshar under emotJag
arbetslivet.i Jagdiskrimineringetniskstridenhjälpmedel i motsom

fördelarna och jagöverstigerkartläggningmednackdelarnatycker att
betänkandet beröravsnittet ividga detföljandevill med argument som

baksidor.kartläggningensjust
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Först och främst etnisk kartläggning den mentala segregatio-gynnar
dvs. uppdelningen landets befolkning i vi och dom,nen, av svens-

ka och invandrare. Kartläggning följaktligen resultat vårär in-ett av
fekterade på människor inte har svenskt övrigt harIsyn som ursprung.

svårigheter medvi inse alla människor eller religi-att äratt oavsett ras
den orsaken fortsätterAv vi envist med dela individerin i olikaatton.

kategorier efter deras egenskaper. Därför det inte underligt harviär att
behov flera diskrimineringslagar angår handikappade, homo-av som
sexuella och icke-svenska, det självai verket handlar diskrimi-när om
nering i allmänhet.

enlighetI med detta delar jag inte uppfattningen kartläggningattom
förmåste nå såväl kvantitativ kvalitativ mångfald.är Påett att som en

medelstor arbetsplats oftast arbetsgivaren han/hon har anställdavet om
utländskt eller inte. På arbetsplats brukar respek-störreav ursprung en

personalcheftive inom de olika instansema i utsträckning kunnastor
skapa sig bild hur det förhåller sig på avdelningen. Dessutom haren av
jag svårt förstå hur skall nå kvalitativ mångfald med hjälpatt man av
kartläggning.

kanJag däremot ha förståelse för somliga tycker kartläggningatt att
nödvändig föråtgärd kunna diskriminering påär ägeratten se om rum

arbetsplatsen eller inte. Dock diskrimineringjag inte kantror att vara
påtagligtnågot eller mätbart. doldaDen etniska diskriminering-ärsom

i arbetslivet omöjlig sig med kartläggning ellerär mätaatten vare an-
åtgärd. Därtill påståendet medvi kartläggning kan minskaär attnan

etnisk diskriminering otillräckligt. företag med endastEtt svenska an-
ställda behöver inte tolkas detsåsom råder etnisk diskriminering där.att

kanske helt enkelt beror påDet någon med utländskt aldrigatt ursprung
sökt denhar tjänst på arbetsplatsen.en

Därefter innebär kartläggning praktiska bekymmer då indelnings-
grunderna kommer bli obeständiga. kategori kan tänkasEnatt som
gälla dagi kommer troligtvis ändra skepnad inom de femnärmasteatt
eller tio åren. Trots anställd inte med iatt är tvungen attman som vara

kartläggning det arbetsgivarens uppfattning de anställdaären om som
Ävenutslagsgivande. arbetstagare utländskt vidär om en av ursprung

förfrågning sig svensk det säkertinte arbetsgivarenär atten uppger var
delar hans/hennes föreställning. Dessutom jag det inte finnstror att

hinder förnågra arbetsgivare kartläggningväljer aktiv åtgärdsom som
missbruka situation där någon anställd med kartlägg-iatt vägraren var

ningen. arbetstagare, har frånKan avstått indelnings-atten som uppge
grund kartläggningen,i säker arbetsgivarenpå ändå inteatt tarvara
med honom/henne i beräkningarsina

Avslutningsvis vill jag gång understryka jagännu äratt emoten po-
särbehandling,sitiv kvotering och kartläggning åtgärder etniskmotsom
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den mentalaså längearbetslivet.diskriminering i Jag att segrega-anser
den etniskad0m-tänkande kommerochvivårttionen genomsyrar

arbetsplatser ibara på vårasynlig intediskrimineringen utanatt vara
samhället i övrigt.
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yttrandeSärskilt

ArbetsgivareföreningenSvenskaAnita Trogen,expertenav

invänd-antalharoch jaglångtgående stortettalltförLagförslaget är
lagensidetaljer ut-bakomliggandesåvälningar somresonemangmot

synpunkter.övergripandenågratillhärmigbegränsarJagformning.
konsekven-analysdjupgåendenågongjorthar inte avUtredningen

skulleförslagetolyckligtlagförslag. Detutredningens omvoreavserna
skett.konsekvensanalyssådaninnanrealiseras en

jämställdhetslagen,längre änigårDiskrimineringsförbudet avsevärt
felaktigdrarUtredarendislqimineringsbegreppet.beträffande enbl a

lagenden motochtill EG-rätten atthänvisningmed sin nyaslutsats
EG-diskrimineringsforbud.likartatkräverdiskriminering ettetnisk

läng-integårnationalitetgrundpådiskrimineraförbud att avrättens
rörlighet.friaEU-medborgaresskyddaän attre

fåsåvarförfrågadirektivensbesvarakunnathar inteUtredaren om
harTgjorts. utre-inteanalys harreellNågondomstol. extillförtsfall

hakandiskrimineringbedömning attD0spåsigförlitatdaren egen
frånavståttbevissvårighetertillhänvisningmedDOdärfall,iskett tre

lagenpåstå ärfogmeddå attkandomstol. Huriärendenadriva manatt
prö-åtminstone ärlagenrimligenkräver attslutsatssådanEnför svag

fall.flertalvad i ett
dislcrimine-bevisaskall kunna attdomstoliarbetsgivareFör att en

införarbetsgivarenmåste t.ex.indirektellerdirektskettintering -- kom-efterfrågadedenbeskrivaexaktochanalyserarekryteringvarje
ivarjedokumentera stegdessutommåste an-Arbetsgivarenpetensen.

erforder-företekunnafördärifrån, attavstegställningsprocessen samt
läggsarbetsgivarenPåskadeståndsanspråk.eventuellavidunderlagligt

därför.kostnadermerarbeteadministrativt samtbördaförallt stor aven
benägenhetochviljasmåföretagarespåverkanegativtkommerDet att

incitamentförbättradeiställetbehövsIdagmedarbetare.anställaatt nya
Lag-anställningsbarhet.individersökaförochföretagsamhet attför
skallföretagandeochsysselsättningpåeffekternegativaregler gersom

införas.därför inte
etniskaanställdasregistreramedfördelarfram attlyfterUtredaren
Enligtkanarbete göras.sådanthurexempel på ettochtillhörighet ger

utvecklingkunnaför mäta attnödvändigsådan att enutredaren är en
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sker. Enligt min uppfattning överskuggar nackdelarna med registrering
etnicitet fördelarna. Risker för missbruk finns. Ett sådantav personers

tillvägagångssätt motverkar sitt syfte. Att lag sikte påtar atten som
undanröja diskriminering kategorier bygger in och upprätthållerav en
kategoriuppdelning sig självt.motsäger

Värdet mångfald kan inte understrykas. Behovet lagstift-av nog av
ning för motverka diskrimineringatt överdrivet.är Förändringar i atti-
tyder åstadkoms människor får kunskaper ochatt insikter.genom nya
Den initierat borde kunnaparterna avvaktas innan beslutprocess som

lagstiftning På samhället vilar tilltas. ett tungtom ny att taansvar vara
och sprida de erfarenheter under de åren kommit fram frånsenastesom
såväl arbete olika forskningsprojekt.parternas Ansvaret skallsom un-
der alla förhållanden läggasinte företagenpå på utredaren fö-sätt som
reslår.
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yttrandeSärskilt

WudieElsabethexpertenav

Påföljder
denkanarbetslivet utöveridiskrimineringetnisk per-förAtt utsättas
denförförlusterekonomiskareellainnebära somkränkningensonliga

tjänsterhållithaskulledärför enattdrabbas. Jag sompersoneranser
skadeståndallmännadetförekommit, utöverintediskrimineringom

skadestånd.ekonomisktillhaskaföreslår, etträttutredningensom

skadeståndekonomiskVarför

dis-kränkningför denkompenseraskaskadeståndet enallmännaDet
står idiskrimineringetniskbakgrundför. Mot attkriminerad utsatts av

brottoch motvärde ärlika ettmänniskorsprincipenmedstrid om
allmännadetnaturligtdet atträttighetermänskliga ärgrundläggande

diskrimineringsärenden.högt iskadeståndet sätts
diskrimine-etniskgrundpåtjänsterhållerinte avEn ensomperson

intjänatskulle hahaninkomst omundanhålls dessutomring somen
kon-arbetssökandesådanEnetniskt somhafthan annatett ursprung.

medtaktikanarbetslivet attidiskrimineringetniskdrabbassekvent av
fåyrkeskollegordiskrimineradeickejämbördiga mersinagårtiden se

enbart kansjälvmedanlöneroch bättrearbetenkvalificerade personen
och/eller soci-a-kassaalternativtarbetebetaltfrånlönen sämrelyfta ett

förlustenekonomiskakonkretadenkanårnågotefterRedanalbidrag.
avsevärd.diskrimineradedenför vara

ståndpunkterUtredningens

arbetssö-förmöjlighetenavvisatskälprincipiellaharUtredningen av
måsteskadeståndsådantskadestånd. Ettekonomiskterhållakande att

princi-haskullediskrimineradpågrundas enutredningen attenligt en
dag,iintefinnsprincipiellsådan rättEnanställning.tillpiell rätt en
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enligt utredningen, kan införas lagstiftning. Utredningenmen genom
dock för inte föreslåstannar dettaatt två skäl:av

Dels på grund de problem den befarar kan uppstå denav som om
principiella till arbete skarätten åtföljasett tvångsvis genomdrivningav

anställningar. Att tvinga arbetsgivare anställaav att ien en person, som
första skedet inte erhöll sökt tjänst på grund etnisk diskrimine-en av
ring, utredningen kan leda till svårlösta situationer.anser Det gäller
särskilt inom den privata arbetsmarknaden vid beaktande den friaav
anställningsrätten och då arbetsgivare alltid har möjligheten att säga

detäven saklig grundär och då betalautan ska-upp en person, om ett
destånd för detta. Utredningen pekar också på svårigheten för den per-

redan tillträtt sådan tjänst lämna denna till förmån förson attsom en
den diskriminerade och återgå till sitt tidigare arbete.

Dels utredningen sådan lagstiftningatt inte skulle ha nå-anser en
avskräckande effekt.störregon

Jag dock utredningens invändningaratt alltför lätt medanser väger
hänsyn till de internationella erfarenheter finns på diskrimine-som
ringsområdet den skadasamt diskrimineringstora orsakar, bådesom
för individen och för samhället i stort.

Proportionellt skadestånd önskvärt

En kan läggas fasträtt i avtal, etableras utomkontraktuelltett eller före-
skrivas i lag. En arbetsgivare kan det finns något anställ-oavsett om
ningsavtal eller inte skyldig förgottgöra skadaattvara en person en

dåuppstått arbetsgivaren brutit lagstiftning. Omvänt harmotsom en en
intressen skyddas lagen, till kompensation i händel-rättperson, vars av

arbetsgivaren olagligt och dettaatt agerande drabbar dennase av agerar
Jag det klarläggsatt förbigåtts vidattperson. anser om en person en

anställning och inte erbjudits arbete på grund otillåten diskrimine-av
ring ska inte frågan har principiell eller inte tillrättom personen en
detta arbete aktualiseras för avgöra föratt ska-utsattsom personen en
da. Frågan har för skada bör bestämmasutsattsom personen en av om
denne skulle ha fått arbetet eller inte och detta enligt minär mening en
bevisfråga. Om det bevisas inte erbjöds arbetetatt enbart påpersonen
grund otillåten etnisk diskriminering, då det fastslagetär arbets-av att
givaren har brutit lagen etnisk diskrimineringmot arbetsliveti ochom

detta brott har skadatatt Om skadan konstateras bestå ipersonen. att
inte erbjöds arbetet då omfattar det både kränkning ochpersonen en en

ekonomisk förlust. kompensationDen då ska utgå börsom vara pro-
portionell till både kränkningen och den ekonomiska förlusten.
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anställningtillrättskapaInvändningarna mot att en

pådiskriminerararbetsgivareintetillåterJämställdhetslagen att en
köngrund sitt ärpåförbigåsarbetssökandekön. Engrund avsomav

detskadestånd. Det sägs attallmänttillberättigademellertid endast ett
ekonomiskttillsökande rättenhinderprincipiella mot attfinns ge en

hadeförbigångnadenidénpåbyggaskulledet atteftersomskadestånd
Detså långt.gåttharaldrigsvenskoch rättanställningentill atträtten

Å finnssidanandraanställningsrätten.friadeniingreppskulle ettvara
medproblemnågothar attinteKanada,bl.a.flertal länder,det somett

tillsökandendiskriminerade rättenmeriterade,dentillerkänna mest
oskyl-drabbakanbeslutetskäl,praktiska attAv t.ex. enanställningen.
ideelltbådediskriminerade fårdenleda tilldettakan atttredjedig part,

diskrimineradedentillerkännaskadestånd. Utanekonomiskt attoch
honomellerländer henneandratillerkänneranställningentillrätten

och ekono-ideelltbådedvs.skadan,helaförersättningtilländå rätten
skadestånd.miskt

inomdagredan iocksåfinnsanställningsrättenfriaBeträffande den
friaarbetsgivaresinskränkerrestriktionerradarbetsrättsvensk somen

arbetssökandebådeförrättigheterskaparvilketanställningsrätt omvänt
offentligaprivatadensåväl inomgällerDettaarbetstagare. somoch

anställ-lagenjämställdhetslagen,ifinnsdettaExempel på omsektorn.
En-diskriminering.etniskoch lagenfrämjandelagen motningsskydd,

förbi-anställning intevidarbetsgivarefårjämställdhetslagenligt enen
med säm-förutsättningar änbättreharsakligt mankvinna engå somen

förutsättningar.re
tidsbe-tillsvidareanställda samtanställningsskyddlagenI gesom

för-under vissaarbetsbristgrundpåanställda sagts avgränsat uppsom
de ti-därverksamhetdenåteranställning itillföreträdesrätthållanden

tolkasdagredan ikanföreträdesrättsysselsatta. Dennahar varitdigare
tillfälletförarbetstagarenarbetetill visstprincipiell etträtt somensom

i dagredandetvisavill jagexempel attovanståendeMedinnehar.inte
desini turanställningsrättenfriadeni gerinskränkningarfinns som

valtlagstiftarenharLASexempleträttigheter. Iskyddaskalagarnasom
vill-under vissalagenskyddasskadenuttryckligen att avatt somange
lag-harjämställdhetslagenexempletanställning. Itillkor har rätt en

skade-tilldiskrimineradeden rättentillerkännaställetvalt istiftaren att
innebär.diskrimineringenkränkningför denstånd som

tilllagstifta rättinvändningarandra mot att en an-finnsDet om en
sigköpakanarbetsgivaresynpunktenbl.a.gäller attställning. Det en

sakliganställdeden utananställd sägaattvissfri från uppgenomen
uppsägning.ogiltigaför dennaskadeståndbetaladäreftergrund och
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Enligt min mening bör detta inte legitimera uppfattning atten en person
inte skulle kunna ha till arbete.rätt etten

En invändning uttalad tillär viss anställningatt rättannan renten en
praktiskt inte skulle gå genomdriva inom den privataatt sektorn. Den
diskriminerade skulle inte med tvång kunna tillsättas på anställningen
på den privata arbetsmarknaden. förefallerDet mig dock fel inteatt
fullt erkänna lagbrott aktualiserarut rätt på grundett svårig-en som av
heterna med hantera följderna sådan reglering.att I sådana fallav en
gäller det väl påföljden, arbetsgiva-att t.ex. attsnarare anpassa genom

får möjlighet utbetala skadestånd i stället.attren

Påföljdeii

Då nuvarande lagstiftning inte medger diskriminerade arbetssökandeatt
kompenseras fullt för den skada de lider jag enligt ovanståendeut anser

denna lagstiftning bör revideras föratt möjliggöra sådan kompensa-att
tion. föredraAtt lag etnisk diskriminering utformadesatt motvore en
så förbigåtts vid anställning skulleatt berättigade tillpersoner som vara
skadestånd för både kränkningen och den ekonomiska skadan. andraI
hand skulle till anställningen för förbigångenrätten kunna läggasen
fast i lag omvandlas till ekonomiskt skadestånd.ettmen

I påföljdsfrågor grundprincip den förorsakatär skadaatten som en
ska för denna skada. Kompensationen skagottgöra proportionellvara
till skadans omfattning. understryksDetta i den dom i EG-även
domstolen utredningen hänvisar till Draehmpaehl.som

lagstiftarenOm skulle välja skriva in till anställning iatt rätten en
lag enligt det dock olämpligt, bl.a. hänsyn tillär tredje attovan av man,
rättsligen genomdriva själva anställningen. skulle härMan därför kun-

anställningen omedelbart upplöst och kompensationna anse som som
skulle den etniskt diskriminerade i stället tillerkännas ekonomisktett
skadestånd. Storleken på det ekonomiska skadeståndet skulle också
kunna följa den kompensation föreskriverLAS tillsom personer som

grund och där anställningsförhållandetsägs utanupp anses som upp-
löst. Arbetsgivarens olagliga agerande både vid brotten enligt LAS och
enligt lagen etnisk diskriminering i arbetslivet leder också tillmot

konkreta situation för dem drabbas lagbrotten bort-samma ettsom av -
fall inkomst de skulle ha haft. dennaMot bakgrund måste detav annars

önskvärt också den etniskt diskriminerade kompenserasattses som
ekonomiskt och inte bara för den kränkning för.utsattssom personen

Med denna lösning lagstifta till ekonomiskt och allmäntatt rättom-
skadestånd enligt alternativt omvandla till anställning tillrättovan en
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und-anställningtvångsvistilloch intekompensationekonomisk -en
privatadenpåuppstå bl.a.skabefaratutredningenproblemdeviks som

anställning,tillprincipielladen rättenkanLikasåarbetsmarknaden.
avskräck-starktskadestånd, fungeraekonomiskttillomvandlad somett

tillkompensationproportionerligochrättvisdetSlutligenande. enger
drabbade.de
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