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Amsterdamavtalet introducerade en artikel i det dåvarande fördraget, nu återfinns 

den som artikel 19 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt . Artikeln 

nämner ålder som en diskrimineringsgrund och utgjorde en rättslig grund för rådets 

direktiv No 78, vars uppgift är att bl.a. bekämpa åldersdiskriminering i arbetslivet. 

EU:s grundrättighetsstadgas artikel 21 om icke-diskriminering nämner även ålder 

som en särskild diskrimineringsgrund. Artikel 25 erkänner därutöver respekten för 

äldre personer att leva ett värdigt liv. 

Frågan har aktualiserats i en rad rättsfall, av vilka det intressantaste är EG-

domstolens dom år 2005 i fallet Mangold v. Helm (C144/04). Domstolen slog fast att 

förbudet att diskriminera på grund av ålder utgör en allmän rättsprincip inom 

gemenskapsrätten. Domstolens ståndpunkt fick en horisontell rättslig effekt, sedan 

den tyska domstolen följt förhandsbeskedet.  

Rättsfallet väckte många frågor: Skulle inte direktiven bara skapa 

skyldigheterna för medlemsländernas myndigheter? Kan ett direktiv skapa 

skyldigheter för enskilda parter, ha horisontell effekt? Bör den nationella domstolen 

bara låta bli att tillämpa den diskriminerande regeln eller invänta att lagstiftaren 

skapar en ny? Gick EG-domstolen utanför sin kompetens, ultra vires, genom att skapa 

en rättsprincip som åsidosätter medlemsländernas lagstiftande- och judiciella makt, 

t.o.m. deras konstitutioner? I ett senare fall (C-555/07) Kücûkdeveci v. Swedex 

gällande ålderdiskriminering fastslog domstolen att EU:s grundrättighetsstadga har 

samma rättskraft som grundfördragen. 

EU:s medlemsländer har stiftat lagar för att verkställa direktivet. Detta 

täcker dock inte alla samhällsområden. I Norden har åldern traditionellt ansetts som 

en möjlig diskrimineringsgrund, även om den inte nämns i stadgandena mot 

diskriminering. På det nationella planet kommer åldringsdiskrimineringen att 

aktualiseras mer och mer på grund av att de äldres antal ökar. Detta kräver åtgärder 

såväl inom arbetsmarknaden som social- och hälsovården. Den vanligaste typen av 

diskriminering är fastställandet av en åldergräns. Sådana gränser kan användas, men 

de bör grunda sig på lag åtminstone om myndighet tillämpar dem. De bör motiveras 

med godtagbara skäl. Godtyckliga åldergränser får icke heller uppställas av privata 

företag vid erbjudande av tjänster och service. 

På vilka grunder kan en person, ung eller gammal behandlas olika på basen 

av ålder? Har ekonomiska skäl en stor inverkan vid uppsättandet av åldersgränser? 

Borde de godtagbara grunderna för dessa i nationell lagstiftning harmonieras med de 

grunder som finns i EU:s lagstiftning och i EU-domstolens praxis? 
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1 Inledning 

I de nordiska länderna har man ganska rutinmässigt uppställt åldersgränser t.ex. för 

när personer är myndiga, när de har straffrättsligt ansvar, när de får rösta, när de kan 

eller bör pensionera sig, eller när de har rätt till olika förmåner eller när de inte mera 

får köra taxi.  

I Norden har man nog erkänt att åldersdiskriminering kan förekomma, även 

om varken den Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter eller FN:s 

motsvarande konventioner inte direkt nämner ålder som en diskrimineringsgrund. Den 

finländska grundlagen av år 2000 nämner dock ålder som en särskild grund för 

diskriminering i stadgandet om jämlikhet. 

Befolkningen i Europa och de nordiska länderna blir allt äldre. Det blir allt 

viktigare att få de unga med i arbetslivet så tidigt som möjligt. Lika viktigt blir det att 

få de äldre att stanna kvar som aktiva på arbetsmarknaden så länge som möjligt. 

Samtidigt måste man hushålla med resurserna särskilt inom social- och hälsovården. 

Trycket mot att sätta upp åldergränser av dels arbetsmarknadspolitiska skäl och dels 

av social- och hälsopolitiska skäl ökar. Det är viktigt att undersöka när detta är riktigt 

och möjligt. Uppenbart är att ekonomiska skäl kan komma att påverka hur 

åldersdiskrimineringen utformas i praktiken.  

Europarådets Sociala stadga (1996) innehåller principen om att man med ett 

lämpligt socialt skydd bör garantera äldre ett värdigt liv så länge som möjligt. Samma 

princip fastställs i EU:s grundrättighetsstadga i artikel 25. Detta leder till, att man 

måste fastställa i vilken ålder de äldre har rätt till socialt skydd. Det är således viktigt 

att dryfta hur vi skall ha det i Norden. När och på vilka grunder kan man fastställa 

åldergränser så att de inte innebär åldersdiskriminering?  

Saken har aktualiserats inom den Europeiska unionen genom bestämmelser i 

dess grundföredrag, i grundrättighetsstadga och i direktiv. Unionen vill förhindra 

diskriminering på basen av ålder. De intressantaste inläggen i saken har kommit från 

EU:s domstol.  

I referatet relaterar jag även de fall av ålderdiskriminering jag stött på som 

Europeisk ombudsman 1995 – 2003 och som medlem i den finska riksdagens 

grundlagsutskott 2007 – 2011. 

 

2 Europeiska ombudsmannen och ålderdiskriminering 

Jag inledde mitt arbete som den första Europeiska ombudsmannen med uppgift att 

motarbeta dålig förvaltning inom EU:s institutioner och organ den första september 

1995. Jag mottog det första klagomålet i februari 1996 mot den åldergräns (inte mer 

än 35 år) som den Europeiska kommissionen tillämpade i sin personalrekrytering. 

Efter att ha fått ett tiotal klagomål i ärendet inledde jag en mera ingående 

undersökning som ett eget initiativ i ärendet. De flesta klaganden var kvinnor från de 

nya medlemsländerna Finland, Sverige och Österrike, som protesterade emot att de 

låga åldersgränserna inte gjorde det möjligt för kompetenta sökanden att söka om en 

tjänst inom Unionen. Mina åtgärder inspirerades till en början av att 

Amsterdamfördraget (1997) uttryckligen nämnde åldern som en diskriminerings-

grund, vilket gav rådet en möjlighet att lagstifta för att motarbeta olika typer av 

diskriminering.  
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Kommissionen höjde för sin del åldersgränsen för rekrytering till 45 år och 

beslöt i princip att senare avstå från åldersgränserna. Kommissionen ansåg dock att 

man inte kunde avstå från åldergränserna, innan alla institutioner var färdiga att göra 

det. Ministerrådet motsatte sig emellertid en förändring.  

Följaktligen kvarstod åldergränserna i personalrekrytering, trots att jag i ett 

beslut av den 12.12.2000 hänvisade till att ministerrådets, parlamentets och 

kommissionens ordföranden proklamerat den Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna samma månad såsom gällande europeiska värden och 

rättsprinciper. Enligt stadgan var ålderdiskriminering uttryckligen förbjuden. 

Institutionerna beslöt att grunda en gemensam rekryteringsbyrå för att i 

framtiden centralt sköta om rekryteringen av ny personal. Europeiska ombudsmannen 

var en av institutionerna. Jag ombads att underteckna avtalet för grundande. 

I akterna för rekryteringsbyråns grundande utgick man från att den nya byrån 

skulle fortsätta att tillämpa åldergränser vid rekrytering av personal. Därför 

meddelade jag i ett brev den 7 mars 2002, att jag inte som ombudsman kan 

underteckna en handling som står i strid med den nya grundrättighetsstadgans artikel 

om icke-diskriminering. 

Detta ledde till att kommissionens president Romano Prodi och 

Europaparlamentets president Pat Cox per brev i april samma år meddelade mig att de 

vid den nya byråns första möte förbinder sig att besluta att frångå från att tillämpa 

åldergränser i rekryteringen av ny personal. Rekryteringsbyråns styrelse beslöt på sitt 

första möte den 8 april 2002 att inte mera tillämpa åldergränser vid rekrytering av 

personal.  

Grundrättighetsstadgan var inte lagligt bindande, men jag ansåg, att de som 

proklamerat den – d.v.s. ordförandena för ministerrådet, parlamentet och 

kommissionen – var skyldiga att följa stadgans bestämmelser, vilket de således även 

gjorde. 

Ombudsmannens beslut i anledningen av undersökningen, som startade i 

2001 redovisas i årsberättelsen från år 2002. 

 

3 Direktivet som förbjuder åldersdiskriminering 

Europeiska unionens råd antog den 27 november 2000 ett direktiv No. 78 om 

inrättande av en allmän ram för likabehandling. Syftet med detta direktiv var att 

bekämpa diskriminering i arbetslivet på grund av religion eller övertygelse, 

funktionshinder, ålder eller sexuell läggning, för att principen om likabehandling skall 

kunna genomföras i medlemsstaterna. 

Medlemsstaterna skulle stifta lagar eller andra författningar som var 

nödvändiga att införliva direktivet i nationella rätt senast den 2 december 2003, men 

kunde på begäran beviljas en övergångstid. Den 2 december 2009 skulle direktivet 

gälla i hela Unionen. 

Direktivet grundade sig på Amsterdamfördraget, som introducerade en ny 

artikel i fördraget, nu artikel 19 i EUF-fördraget, på basen av vilket man kunde 

utfärda förordningar eller direktiv för att bekämpa diskriminering.  

I artikeln nämns som sagt ålder som en särskild diskrimineringsgrund. 

Ändringen trädde ikraft år 1999. Tidigare hade ett direktiv no. 43 om likabehandling 
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av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung utfärdats av rådet den 29 juni 

2000. 

Såsom nämnts proklamerades Europeiska unionens grundrättighetsstadga på 

toppmötet i Nice i december 2000. I grundstadgans 15:e artikel om icke-

diskriminering ingick åldern som en diskrimineringsgrund. Man kunde inte enas om 

att stadgan skulle vara juridiskt bindande. Europeiska ombudsmannen och EG-

domstolarna och deras advokatfiskaler började småningom hänvisa till den i sina 

motiveringar. På så sätt kom den från första början att ha en betydelse inom EU-rätten 

redan inte den blev juridiskt bindande år 2009. 

Kommissionen har föreslagit ett tredje antidiskrimineringsdirektiv under 

titeln ”verkställande av likabehandlingsprincipen mellan personer (the principle of 

equal treatment between persons) (KOM(2008)0426). Detta direktiv skulle trygga 

personer lika behandling utanför arbetsplatsen oberoende av ålder, handikapp, sexuell 

inriktning, religion eller övertygelse. Det skulle speciellt gälla social skydd och 

försäkring, hälsovård, utbildning och tillgång till produkter och tjänster även om de 

erbjuds av privata företag eller personer åt allmänheten. Till sådana tjänster räknas 

även bostäder. Direktivet får inte orsaka oskäliga kostnader för dem som producerar 

tjänster. 

Europaparlamentet har i april 2009 gett sitt utlåtande och krävt en del 

ändringar. Förhandlingar pågår som bäst mellan medlemsländernas representanter 

inom rådet om det nya direktivets utformning och innehåll.  

 

4 EG-domstolen slår till 

Att bekämpandet av ålderdiskriminering blev ett synnerligen intressant diskussions-

ämne inom gemenskapsrätten berodde i hög grad på en dom utfärdad den 22.11.2005 

av EG-domstolen i ärendet Mangold v. Helm (C-144/04). 

Domstolen ansåg att tysk lag, som tillät kortvariga arbetsavtal som regel för 

52 år fyllda personer, innebar ålderdiskriminering och därmed stod i strid med en 

allmän rättsprincip inom EG-rätten som förbjuder diskriminering på grund av ålder. 

Domen innebar att arbetsdomstolen i München, som bett om förhandsbeskedet, inte 

tillämpade bestämmelsen i tysk lag som tillät dessa kortvariga avtal. Domen kom 

sålunda att ha en horisontal effekt. 

Beslutet ledde till en livlig akademisk debatt. Man påpekade att direktivet i 

fråga inte ens var i kraft i Tyskland, då den tyska lagen stiftades. Motargumentet med 

hänvisning till medlemsländernas lojalitetsplikt var, att medlemsländer inte får stifta 

lagar i strid med målsättningarna i godkända direktiv, trots att de inte är ikraft, i all 

synnerhet, då man beviljats tilläggstid för verkställandet. 

Man påpekade att direktiven i princip endast innebär skyldigheter för 

medlemsländerna, men inte för enskilda medborgare eller företag. Motargumentet var 

att en allmän rättsprincip inom gemenskapsrätten står högre inom gemenskapsrättens 

hierarki än den sekundära lagstiftningen. Principens genomförande betyder inte att en 

ny regel ersätter den nationella lagregeln, utan att den inte kan tillämpas, om den 

strider mot en gällande rättsprincip.  

Man påpekade att en allmän rättsprincip gällande förbud mot ålders-

diskriminering aldrig hänvisats till tidigare. De internationella människorättsavtalen, 

vilka domstolen hänvisade till i domens motiveringar, nämner inte ålder som en 
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speciell diskrimineringsgrund. Inte heller kunde domstolen hänvisa till konstitutionell 

praxis i medlemsländerna, emedan endast Portugal och Finland enligt uppgift direkt 

nämnde åldern som en diskrimineringsgrund i sina grundlagar.  

Motargumentet var att åldern ingår som en särskild grund i den allmänna 

antidiskrimineringsprincipen, vilken gäller sedan länge inom gemenskapsrätten och i 

domstolens praxis. 

I Tyskland ansåg man på akademiskt håll allmänt att EG-domstolen agerat 

utanför sitt kompetensområde, ultra vires. Man väntade sig att författningsdomstolen i 

Karlsruhe skulle inta en fast ståndpunkt i frågan, men en sådan uteblev.  

Domen i Mangold-fallet ledde naturligtvis till att domstolen fick ta ställning 

till flera fall gällande åldersdiskriminering. Ett har särskild betydelse för detta referat 

dvs. domen av den 19.1.2010 i ärendet Kücükdeveci v. Swedex (C-555/07). 

Domstolen ansåg i detta fall, att tysk lag, som föreskrev att arbetsår innan 

man fyllt 25 år inte skulle läggas till grund för uträknandet av uppsägningstiden, 

innebar åldersdiskriminering. Den tyska domstolen följde förhandsbeskedet och 

beviljade den uppsagda personen ersättning för en längre arbetstid genom att lägga 

alla arbetsår – personen hade börjat i företaget som 18-åring – till grund för 

beräkningen. 

I detta fall hade Tyskland redan verkställt direktivet genom lagändring, när 

processen inleddes. Den tyska domstolen bad om ett förhandsbesked om hur 

gemenskapsrätten skulle tolkas i detta fall.  

EU:s grundrättighetsstadga hade trätt ikraft när domen gavs och var alltså 

rättsligt bindande. Domstolen hänvisade till dess artikel 21, i vilken diskriminering på 

grund av bl.a. ålder förbjuds. Därtill konstaterade domstolen att grundrättighets-

stadgan har samma rättsliga värde som grundavtalen.  

Debatten kom åter igång. Dels kritiserade man igen domstolen för att 

direktivet i praktiken fick en horisontal effekt, alltså kom att påtvinga skyldigheter 

och skapa rättigheter för enskilda personer och inte bara för medlemsländernas 

myndigheter. Dels kritiserade man domstolen för att använda sig av rättsprincipernas 

tillämpning som ett medel för att öka sitt kompetensområde. Att domstolen fastslog 

att EU:s grundrättighetsstadga har samma rättskraft som grundföredragen överraskade 

också många. 

Domstolens motiv har bedömts både positivt och negativt. Man har ansett det 

bra att grundrättigheterna inom Europeiska unionen på detta sätt får en stark rättslig 

ställning. Det är bra för medborgarna. Å andra sidan påpekas att domstolens agerande 

kommer att ha konstitutionella konsekvenser, EU-rätten förstärks och den nationella 

lagstiftningsmakten försvagas, EU-domstolens kompetensområde ökas, de nationella 

domstolarnas minskar. 

 

5 Undantagen från direktivet 

Direktivets tillämpningsområde begränsas i dess 3:e artikel till att inom ramen för 

gemenskapens befogenheter närmast gälla tillträde till anställning och till 

yrkesutövning, yrkesutbildning, omskolning och yrkespraktik. Det gäller anställnings- 

och arbetsvillkor, inklusive avskedande och löner samt medlemskap och medverkan i 

arbetsmarknadsorganisationer och i andra yrkesbetonade organisationer, inbegripet de 

förmåner organisationerna tillhandahåller. 
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Direktivet påverkar inte de nationella bestämmelserna om pensionsålder. Det 

tillämpas t.ex. inte på försvarsmakten då det gäller ålder och funktionshinder. Det är 

inte heller diskriminering om ett yrkeskrav gäller en gemenskap som är verkligt 

avgörande på grund av verksamhetens natur eller det sammanhang där den utförs. 

Ändamålet bör vara legitimt och kravet proportionerligt. 

Särbehandling på grund av ålder utgör inte diskriminering om den på ett 

objektivt och rimligt sätt inom ramen av nationell rätt kan motiveras med ett berättigat 

mål som rör särskilt sysselsättningspolitik, arbetsmarknad och yrkesutbildning och 

sätten för att genomföra detta syfte är lämpliga och nödvändiga. I direktivet räknas 

exempel på sådana situationer upp.  

Vidare bestäms att medlemsstaterna kan fastställa av åldersgränser för 

företags- och yrkesbaserade system för social trygghet, pensions- eller 

invaliditetsförmåner, inbegripet fastställandet av olika åldersgränser för arbetstagare 

och för tillämpningen inom ramen för dessa system av ålderskriterier för försäkrings-

tekniska beräkningar, under förutsättning att detta inte leder till diskriminering på 

grund av kön. 

En allmän motivering för att avvika från diskrimineringsförbudet är att 

bestämmelsen, kriteriet och förfaringssättet objektivt motiveras av ett berättigat mål 

och medlen för att uppnå detta mål är lämpliga och nödvändiga. 

I Finland har man stiftat en lag om likabehandling 20.1.2004/21, vilken 

genom senare gjorda ändringar införlivar direktivet 2000/78 av den 27 november om 

en allmän ram för likabehandling samt direktivet 2000/43 av den 29 juni om 

likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung i nationell rätt. I 

Sverige stiftades en diskrimineringslag den 5.6.2008, SFS 2008:567 med samma 

syfte. I dessa lagar godkänns särbehandling av personer i stort sett inom ramen för de 

grunder som nämns i direktivet. Ordvalen är ibland olika. 

EU:s direktiv har alltså lett till att medlemsländerna har stiftat lagar för att 

bl.a. motverka åldersdiskriminering. Detta har klarlagt situationen inom de 

samhällsområden de gäller.  

 

6 Nationell praxis rörande ålderdiskriminering 

Problemet på det nationella planet är att stora samhällsområden inom 

medlemsländerna fortfarande står utanför de lagars tillämpningsområde, som 

införlivar nämnda direktiv i nationell rätt. 

Förbud mot åldersdiskriminering ingår i den finländska grundlagen av år 

2000, i dess 6 § om jämlikhet. Trots att den Europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och FN:s konventioner om medborgerliga och politiska 

rättigheter eller konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter inte 

direkt nämner ålder som en diskrimineringsgrund anses det att denna är av en av de 

”liknande grunderna” som diskrimineringstagandena hänvisar till. 

Den typiska situationen där ålderdiskriminering förekommer föreligger då 

lagstiftaren fastställer en åldergräns som t.ex. kan innebära extra förmåner efter viss 

ålder eller ett förbud att utnyttja förmåner vid en viss ålder. Man är t.ex. myndig vid 

18 år, barnbidrag för barn utbetalas tills de fyllt 18 år, man kan pensionera sig vid 63, 

bör avgå från offentlig tjänst vid 68. Man får t.ex. körkort vid 18 års ålder, men man 

får inte köra taxi, då man fyllt 70.  
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Åldersdiskriminering är i princip förbjudet. På godtagbara grunder, sakligt 

motiverade, underbyggda av relevanta fakta, då det är ändamålsenligt för att uppnå ett 

legitimt syfte kan man i finsk lag sätta särskilda åldergränser. Åldersgränserna får 

däremot inte basera sig på godtycke. 

Man har dock i den finska lagstiftningen fastställt åldersgränser ganska 

rutinmässigt, utan att de alltid varit sakenligt motiverade. Ett sådant exempel är 

förbudet att köra taxi efter ha fyllt 70 år, då man kan köra långtradare fast man har 

fyllt 70. 

I Finland är det en allmän regel att myndigheter inte kan sätta upp ålders-

gränser utan stöd i lag. De grundar sig på principen att man inte kan begränsa 

medborgarnas grundrättigheter utan att det sker genom lag. Däremot kan enskilda 

företag, t.ex. en restaurang, en nöjespark eller idrottsanläggning som erbjuder tjänster 

åt sina kunder, fastställa åldergränser. De bör också basera sig på godtagbara grunder 

och vara sakligt motiverade, ändamålsenliga och nödvändiga för att uppnå ett legitimt 

syfte. I annat fall kan de vara diskriminerande. Godtyckliga gränser bör undvikas. 

Enligt den finländska grundlagens stadgande om jämlikhet kan man avvika 

från diskrimineringsförbudet av godtagbar orsak. Då ett lagförslag innehåller en 

åldersgräns behandlas lagförslaget vanligen i riksdagens grundlagsutskott, som 

nyligen i ett utlåtande (GrU 44/2010) fastslagit att tillsättandet av åldergränser i lag är 

möjligt om dessa har godtagbara skäl, som man sakligt redovisar för i lagförslagets 

motiveringar. Behovet av sättandet av en åldersgräns måste alltid motiveras. Den bör 

stå i sakligt samband och vara nära relaterad till lagförslagets syfte. Den måste vara 

ändamålsenlig och helst underbyggd av relevanta vetenskapliga eller statistiska fakta. 

Den måste vara nödvändig för att ett legitimt syfte kan uppnås. 

I postlagen av år 2011 har man satt en åldergräns på 75 år, som föreskriver 

posten en skyldighet att bära posten hem, inte lämna den i en postlåda på avstånd 

(GrU 56/2010). Äldre människor bör ges en möjlighet att bo hemma så länge som 

möjligt och de har rätt att få nödig information. Grundlagsutskottet hänvisar bl.a. till 

Europarådets Sociala stadga, som förnyats år 1996. Man kunde även sätta en gräns på 

80 (numera 75) år, som gör socialmyndigheterna skyldiga att uppsöka en åldring och 

vid behov uppgöra en plan för dennas vård (GrU 34/2005).  

I ett lagförslag, som skärper bestämmelserna för hantering av avfallsvatten 

föreslog regeringen att åldringar fyllda 68 år, som bor i eget hus utanför planerat 

område, befrias från de nya bestämmelserna, blott de hade ett fungerande 

reningssystem för avfallsvatten. Skälet var att de nya investeringarna blir relativt 

kostsamma. Vid 68 år är man pensionär enligt alla pensionssystem i Finland. Man kan 

inte heller mera inneha offentlig tjänst. Med hänvisning till statistiska uppgifter 

menade regeringen, att personer i den åldern troligen inte bor så länge kvar i sina 

gamla hus. Investeringarna vore därför oskäliga för deras del. 

Några sakkunniga krävde att förmånen bara skulle gälla folkpensionärer, 

d.v.s. krävde sociala skäl, men utskottet ansåg att skälen regeringen angivit var 

tillräckliga (GrU 44/2010). I ett annat fall föreslog regeringen att utkomststödet för en 

arbetslös person under 23 år, som vägrar ta arbete eller delta i yrkesskolning, kan 

sänkas. Grundlagsutskottet godkände detta med den motiveringen att det allmännas 

uppgift var att sträva till en god sysselsättning och att förslaget strävade till att 

sysselsätta personen ifråga (GrU 34/2010). Däremot godkände grundlagsutskottet inte 

en allmän åldergräns på 46 års ålder som en gräns för att en kvinna inte mera kunde få 
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infertilitetsvård, utan menade att avgörandet bör ske på medicinska grunder (GrU 

59/2002). 

Grundlagsutskottet har i sina tolkningar utgått från grundlagen, dess 

förarbeten och sin tidigare praxis. Däremot har utskottet inte varit särskilt engagerat i 

att utnyttja EU-rättens liknande regler eller EU-domstolens praxis . Dessa tycks 

uppställa mera detaljerade krav även om det möjligen mest är fråga om att framställa 

saken på ett annat sätt. Gemensamt är att de strävar till att undvika godtyckliga 

grunder.  

 

7 Teser 

Tes 1: Europeiska unionens befolknings blir allt äldre. Det allmännas möjligheter att 

erbjuda service ökar inte i samma takt. Åldersgränser blir allt vanligare av 

arbetsmarknadspolitiska och social- och hälsopolitiska skäl. Det blir särskilt viktigt att 

stödja äldre arbetstagare så att de i högre grad kan delta i arbetslivet. Lika viktigt blir 

att få unga sysselsatta i god tid. Uppenbart är att det blir nödvändigt att styra 

utvecklingen med att använda sig av åldergränser vid olika sociala förmåner och 

åtgärder för att använda resurserna på ett rationellt sätt. Tillämpningen av principen 

som förbjuder åldersdiskriminering kan lätt bli beroende av ekonomiska orsaker. 

Ålder nämns inte som en särskild diskrimineringsgrund i den Europeiska 

konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna eller FN:s konventioner om 

medborgerliga och politiska rättigheter eller om ekonomiska, sociala och kulturella 

rättigheter, men man har dock ansett åldern vara en ”liknande grund” för 

diskriminering. På samma sätt torde det vara i de nordiska länderna. Finland har dock 

i sin grundlag nämnt ålder som en särskild diskrimineringsgrund. 

Uppenbart är att ålder som diskrimineringsgrund kommer att påverkas av 

ekonomiska orsaker mera än andra diskrimineringsförbud. Kan detta betyda att dess 

skydd blir svagare än andra diskrimineringsförbud? 

 

Tes 2: Den Europeiska unionen har utvecklat ett skydd mot åldersdiskriminering 

genom direktivet om allmän ram för likabehandling (2000/78/EG), som särskilt gäller 

arbetsmarknadspolitik och yrkesskolning. Det har införlivats i nationell rätt genom 

lagar om likabehandling eller icke-diskriminering. Direktivet och lagarna tillåter 

särbehandling på grund av ålder ”om den på ett objektivt och rimligt sätt inom ramen 

för nationell rätt kan motiveras av ett berättigat mål som rör särskilt 

sysselsättningspolitik, arbetsmarknad och yrkesutbildning och sätten för att 

genomföra detta syfte är lämpliga och nödvändiga.” Direktivet talar även om ”att 

målet är legitimt och kravet proportionerligt.” 

Åldersdiskriminering har uppmärksammats i en banbrytande dom av EG-

domstolen (C-144/04 Mangold v. Helm), som framhöll att förbudet mot 

diskriminering på grund av ålder är en gällande rättsprincip inom EU-rätten. EU-

domstolen har i ett senare fall (C-555/07 Kücükdeveci v. Swedex) understrukit att 

EU:s grundrättighetsstadga, i vilken åldern nämns som en diskrimineringsgrund, har 

samma rättskraft som grundföredragen sedan den trätt ikraft. Grundrättighetsskyddet 

kommer genom detta ställningstagande att utvecklas till EU-medborgarnas fördel, 

vilket är mycket positivt. Kritik har däremot höjts, emedan EU-domstolen samtidigt 

ökat sitt kompetensområde. Man menar att utvecklandet av nya allmänna rätts-
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principer inom EU-rätten har en konstitutionell verkan inom medlemsländerna, då de 

åsidosätter nationell lagstiftnings- och judiciell makt. Man har t.o.m. ansett att EG-

domstolen gått utöver sitt kompetensområde, varit ultra vires, i Manngold-fallet.  

Har domstolens linje i att ge diskrimineringsförbuden en stark rättslig 

ställning varit riktig och befogad eller har det varit fråga om att den utvidgat sitt 

kompetensområde på bekostnad av nationell lagstiftnings- och judiciell makt utan 

rättslig grund i fördragen? 

 

Tes 3: Europeiska unionens direktiv 2000/78 om allmän ram för likabehandling 

täcker i stort sett bara arbetsmarknads-, sysselsättnings- och yrkesutbildningspolitik. 

Medlemsländerna kan uppställa åldergränser inom andra samhällsområden av 

godtagbara orsaker. Man bör vara restriktiv på denna punkt för att undvika 

ålderdiskriminering. 

Enligt den finska grundlagens jämlikhetsstadgande kan man göra undantag 

från detta av godtagbar orsak. Sådana undantag bör inte uppställas rutinmässigt, utan 

vara sakligt motiverade, ändamålsenliga och nödvändiga för att uppnå ett legitimt 

mål.  

En offentlig myndighet kan inte sätta en åldersgräns utan stöd i lag. Av en 

privat företagare bör man kräva att en åldersgräns vid erbjudande av tjänster också är 

sakligt motiverad, ändamålsenlig och nödvändig för att uppnå ett legitimt mål inom 

företagsverksamheten. 

Man borde kanske i medlemsländerna, då man stiftar nationell lagstiftning 

som innehåller bestämmelser om särbehandling på grund av ålder, sträva till att 

harmonisera kriterierna med EU-rättens och EU-domstolens i sin praxis utvecklade 

godtagbara orsaker för särbehandling på grund av ålder.  

Kriterierna för särbehandling på grund av ålder, vilka vanligen utgör 

godtagbara orsaker för uppställandet av åldergränser, har utformats olika inom EU-

rätten och inom den nationella lagstiftningen, i synnerhet utanför direktivens 

tillämpningsområde.  

Borde man i Norden på det nationella planet sträva till att harmoniera 

kriterierna med dem som utformats i EU-rätten och i EU-domstolens praxis?  
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