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räv sakliga skäl för arbetsledning 

Ju fler diskrimineringsförbuden blir, desto 
mer motiverat blir ett allmäl'llt krav på sakliga 
skäl förr arbe'i:sledl'llingsbeslut. Den intressan
ta slutsatsen kompletterar rapporternas ana
lyser, skriver Mia Rönnmar, doktorand i ar
betsrätt. 

Diskrimineringsrättens ex
pansion har präglat den ar
betsrättsliga utvecklingen 
under senare år, såväl i den 
Europeiska gemenskapen 
som i Sverige. Mot denna 
bakgrund var 'justifications 
for sex discrimination in 
working life" ett väl valt hu
vudtema för the VII Euro
pean Regional Congress of 
the International Society for 
Labour Law and Social Secu
rit y som hölls i Stockholm i 
september i år. Till grund 
för diskussionen låg två ge
neralrapporter - EC Law on 
Justifications for Sex Discri
mination in Working Life av 
Tamara K. Hervey och Justi
fications of Discrimination av 
Marie-Ange Moreau. 

Principen om likabehand
ling av kvinnor och män er
känns idag som en allmän 
och central rättsprincip. 
Principen är emellertid inte 
absolut, utan i princip diskri
minerande beslut, ageran
den eller praktiker kan rätt
färdigas och därigenom tillå
tas. 

I sin rapport gör Hervey 
en detaljerad genomgång av 
EG-rätten, och särskilt EG
domstolens rättspraxis, på 
detta område. Analysen ut
går ifrån begreppet "equality 
of opportunity" och beaktar 
därmed i viss mån den histo
riska och strukturella diskri
minering som kvinnor är och 
har varit föremål för. Her
veys genomgång omfattar så
väl direkt som indirekt dis
kriminering, och behandlar i 
princip alla kategorier av rätt
fardigad särbehandling av 
kvinnor och män. 

I samband med direkt dis
kriminering behandlar hon 

bland annat frågor om kultu
rella särdrag, säkerhet, posi
tiv särbehandling och gravi
ditet och föräldraskap. I en 
intressant diskussion röran
de just föräldraskap hävdar 
Hervey framgångsrikt att 
EG-domstolens särskilda 
skydd för mödrar och likstäl
lande av graviditet (som är 
typisk för kvinnor) och mo
derskap (som ju utövas pa
rallellt med faderskap) i 
grunden diskriminerar och 
skadar kvinnor och framhål
ler att "until EC law moves 
towards an 'equal parenting' 
approach with respect to 
measures concerning re con
ciliation of work and family 
life, it can not be said to be 
promoting equality of op
portunity in the long-term". 

Möjligheterna att rättfår
diga indirekt diskriminering 
diskuteras under rubrikerna 
'Job-related", "enterprise-re
lated" och "public interest-re
late d" reasons. Den generella 
slutsatsen är att EG-domsto
len - beroende på kontext 
och omständigheter - tilläm
par olika "måttstockar" för 
rättfårdigande av könsdiskri
minering. 

Herveys rapport utgör så
väl en praktiskt användbar 
"guide" till en central del av 
diskrimineringsrätten som 
en kritisk och teoretiskt 
medveten analys av EG-dom
stolens argumentation. 

Moreau tecknar i sin rap
port med relativt breda pen
seldrag (och utan att gå in i 
detaljerade redogörelser för 
rättspraxis) en bild av rättslä
get vad gäller rättfårdigande 
av diskriminering och kon
centrerar sig härvid särskilt 
på frågan om indirekt di skri-

minering. Hon fokuserar i 
stor utsträckning på de två 
nya direktiven om inrättan
det aven allmän ram för li
kabehandling i arbetslivet 
respektive diskriminering på 
grund av ras eller etniskt ur
sprung och behandlar sålun
da fler diskrimineringsgrun
der än kön. Moreau belyser 
vidare utvecklingen inom 
EG-rätten med exempel från 
den franska arbetsmarkna
den och arbetsrätten. 

En av rapportens stora 
förtjänster är Moreaus kritis
ka analys av den roll som de 
nationella domstolarna - och 
domarna! - spelar för utveck
lingen av diskrimineringsrät
ten, och det stora utrymme 
för diskretion som de tillde
lats av EG-domstolen. Skyd
det mot diskriminering och 
dess styrka är helt beroende 
av de nationella domarnas 
tolkning och bedömning av 
centrala - men också oklara 
och tvetydiga - begrepp så
som objektiv, legitim, pro
portionell och nödvändig. 
Moreau uttrycker det träf
fande som "the law of discri
mination is a law of eminent
ly relative adjectives". 

Vidare visar Moreau på 
ett övertygande sätt, med ex
empel från den kanadensis
ka arbetsrätten och utveck
lingen på området rörande 
diskriminering av funktions
hindrade, hur införandet av 
en "obligation ofreasonable 
accomodation" skulle kunna 
stärka skyddet mot diskrimi
nering och bättre befrämja 
social integration och syssel
sättning. 

Avslutningsvis förtjänar 

Brian Bercussons intressanta 
muntliga kommentar till 
rapporterna under kongres
sen uppmärksamhet. Bercus
son framhöll hur de senaste 
årens explosiva utveckling 
på diskriminerings området 
sätter stark press på arbets
givarprerogativet och kan 
komma att "turn discrimina
tion inside out". 

Utvecklingen mot allt fler 
och mer allmänna diskrimi
neringsförbud kommer till 
slut att generera ett mer all
mänt krav på saklig grund 
för arbetsledningsbeslut. När 
arbetsgivaren måste visa att 
ett beslut saknar samband 
med en rad olika diskrimin
eringsgrunder, så blir i prak
tiken sakliga skäl det enda 
alternativet. 

Vid sidan om diskriminer
ingsrätten pekar också andra 
centrala utvecklingstenden
ser på arbetsmarknaden så
som kunskapssamhället, 
framväxten av grundrättig
heter i arbetslivet och den 
ökade individualiseringen av 
arbetsrätten i riktning mot 
en mer normbunden och sak
lig arbetsledningsrätt Gämför 
också M Rönnmar, Arbetsgi
varens arbetsledningsrätt -
från arbetsgivarpregorativ 
till krav på saklig grund i 
Perspektiv på likabehandling 
och diskriminering samt lik
nande tankar av Ruth Niel~ 
sen och Ann Numhauser~ 
Henning). 

De två generalrapporter
na om kollektivavtalets auto
nomi recenserades av Svante 
Nycander i L&A nr 8/2002. 

Tamara K. Hervey, EC Law on Ju.stifica
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