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Åldersdiskriminering 
 

Dósent Brynhildur G Flóvenz, Island 

 

 

Tak for et tankevækkende referat. Jacob Söderman har tydeligt gjort rede for 

udviklingen af diskrimination-forbudet inden for EU retten, først og fremst angående 

diskrimination på grund af alder. Endvidere har han rejst forskellige interessante 

spørgsmål og sat fram tre teser som han nu har forklaret. 

Det kan jo være lidt svært at begrænse sine kommentar når man  diskuterer et 

så vigtigt og spændende emne som angår så stor en del af befolkningen. Men jeg vil 

prøve ikke at gå for vidt men begrænse mit koreferat til selve tesene, først og fremst 

tese 1 og 2, og de spørgsmål som Söderman fremsætter der.  

En af dommeres, EU eller nationale, vigtigeste opgaver er at analysere, 

fortolke og finde frem til de passende retskilder. For at kunne det er det efter min 

mening nødvendigt at se på retskildende i helhed og i samfundsmæssigt sammenhæng 

men ikke som isolerede phænomene. Det er min udgangspunkt i korreferatet.  

 

Tes 1: Først vil jeg lige bemærke, at som jeg læser Sødermans første tese, så er der 

kun tale om diskrimination på grund af høj alder som kommer til at stige i de 

kommende år,  ikke diskrimination på grund af lav alder. 

„Uppenbart är att ålder som diskriminationsgrund kommer at påverkas av 

økonomiska orsaker mera än andra diskriminationsførbud. Kan detta betyda att dess 

skydd blir svagare än andra diskriminationsførbud?“ 

Sødermans tese kan delas op i to: På den ene side et påstand om at det er 

åbenbart at alder som diskriminationsgrund kommer at påverkas af økonomiska 

årsager mere end andre diskriminationsforbud.  På den anden side er det et spørgsmål 

om protektion imod diskrimination på grund af alder bliver svagere end på andre 

grunde som følge deraf.  

Det står mig ikke helt klart hvorfor alder som diskriminationsgrund kommer 

at påverkas MERE af økonomiske årsager end andre diskriminationsforbud. Jeg er 

enig med Jacob i at økonomisk sistuation påverker stadigvæk diskrimination imod 

„svage“ grupper som ældre og handicappede. En af mange forklaringer er at disse 

grupper ikke er i situation til at kæmpe hårdt for sine rettigheder og desværre er det jo 

så at jo højere mand råber jo mere påfaldende bliver det.  

Det er svært at bekræfte eller afkræfte om den eventuelle kendsgerning at 

alder som diskriminationsgrund kommer at påverkas mere en andre 

diskriminationsgrunde, betyder svagere beskyttelse. Men jeg tror vi kan være enige 

om at økonomiske forhold påværeker mest de grupper som har været eller er 

potentialle ofre for diskrimination i forvejen. 

Alt peger på at der stadig bliver flere og flere ældre mennesker, d.v.s. 

mennesker som har nået pensionsalderen. Flest peger også på at eftersom vi lever 

længere så bliver der flere og flere pensionister i forhold til arbejdende, medmindre vi 

forhøjer pensionsalderen. Det er jo næppe et uforanderligt naturprincip at 

pensionsalderen skal være et bestemt årstal, uafhængig af hvad som helst andet.   
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Ifølge Eurostats nyeste tal har populationen stiget nogenlunde jævnt de sidste 

50 år. Denne kendsgerning samt længere levetid vil formentlig føre til for mange 

pensionister, i forhold til aktive personer på arbejdsmarkedet. Men hvad skal vi gøre 

ved stigende population og flere pensionister, hvis overhoved noget?  

For det første hvordan kan vi forandre forholdet imellem pensionister og 

arbejdende? For det andet hvordan skal vi imødekomme den stigene population?  Vi 

kan ikke løse disse problem med nedsættelse af pensionalderen hvor vi tværtimod har 

brug for at forhøje den. Den eneste vej er formentlig større arbejdsmarked som kan 

tage imod de nye der kommer ind på arbejdsmarketet. Arbejdsløshed har været 

vedvarende i Norden længe, men arbejdsløshed er ikke nogen naturlov. Så for at 

forandre forholdet imellem pensionister og arbejdende må vi have flere arbejdende og 

færre pensionister. For at opnå det formål kommer vi ikke udenom at forhøje 

pensionsalderen. Det kan gøres på forskellige måder. Vi kan i hvert fald i begyndelsen 

prøve at forhøje aldersgrænsen for obligatorisk pensionering. I Island er den 

almindelige pensionsalder 67 år, d.v.s. man kan gå på pension når man bliver 67. 

Offentlige ansatte kan ikke have fast arbejde når de har nået 70 år. Det er dog nogle 

som arbejder på timebasis efter 70 år. På den almindelige arbejdsmarket er der ikke 

nogen øvre grænse som hos de offentlige ansatte men de fleste har 70 år som norm.    

Men vi har også en grænse forneden. I lov om miljø på arabejdspladser no. 

46/1980 findes der en kapitel X om børn og unges arbejde hvor man sætter nogle 

grænser for deres deltagelse i arbejdsmarkedet. Ifølge dem må børn op til 15 år ikke 

arbejde medmindre der er tale om noget specielt arbejde som opfylder krav ifølge 

loven. Unge fra 15 – 18 år har også begrænsede muligheder til at arbejde selvom de 

har flere muligheder end børn. Her har man acceptered at alder er afgørende om unge 

op til 18 år må tage sige af almindelige opgaver på arbejdsmarkedet. Det skal nævnes 

at ifølge Artikel 32 i Det Europæiske Unions Charter for Grundlæggende rettigheder 

er børnearbejde forbudt. 

Men tilbage til Södermans tese om at økonomiske orsaker vil føre til svagere 

beskyttning end andre diskriminationsforbud. Jeg ville pastå at det først og fremst er 

et spørgsmål om kultur og moral/etik hvorvidt diskrimination på grund af alder øges i 

de kommende år. Inden for EU er der vidt forskellige nationer med vidt forskelliga 

holdninger til alder og diskrimination. Det kan f. eks. forventes at udfaldet af en 

retssag om de ældres rettigheder ville være vidt forskellig i de diverse lande inden for 

EU  hvor udfaldet  kommer an på de ældres stilling i samfundet. I de moderne 

nordiske lande har man i de sidste årtier bemærket en udvikling i de ældres stilling fra 

at være højt prioriterede indenfor samfundet, på grund af sin alder og erfaring, til at 

være en slags ubehagelig byrde som ikke passer særlig godt ind i den lækre 

modeverden. Jeg tror at enhver som havde åbne øjne, kunne i årene før den finansielle 

verdenskrise, se hvordan man kastede bort erfaring og kundskab for ungdom og 

risikotagen. Selvom jeg ikke går så langt at sige at krisen var en følge deraf så tror jeg 

helt bestemt at mangel på erfaring samt risikotagen som jo tit følger de unge, var 

blandt de største årsager. Så mit svar er at det hellere er diskrimination på grund af 

alder som er en årsag for økonomiske problemmer end omvendt.  

I diskussionen om åldersdiskrimination er det vigtigt at tage hensyn til selve 

begrebets indhold. Det står klart at alder i sig selv kan både være en fordel og en 

nakdel. Det kommer naturligvis an på situationen. Et menneske på seksten år kan 

næppe forvente at opnå lige så høj løn som et ældre menneske med mange års 



Åldersdiskriminering 

 

163 

 

erfaring. Og det er ikke kun erfaringen i selve jobbet som forhøjer lønnen men 

ligeledes alderen i sig selv og den erfaring som den medbringer. På samme mode kan 

en mand i halvfjerserne næppe forvente at blive medlem af landsholdet i fodbold. 

Man kan som arbejdsgiver forvente at et menneske på halvtres år er bedre kvalificeret 

en et ungt menneske som lige er kommet fra skolebænken. Men det kan nu også være 

den anden vej, d.v.s. at ung alder er en fordel f.eks. når det gælder et job der kræver 

stærk physik. Det kan dog være svært at sætte nogle øvre grænser for alder til 

arbejdssøgende eftersom enhver har ret til at være vurderet på grund af sine egen 

kvalifikationer men ikke gruppens. Det fremgår f. eks. i Marshall-sagen.  

Det er vigtigt når man diskuterer lov og ret at se dem i sammenhæng med 

samfundet iøvrigt. Lov og ret er ikke nogle isolerede fænomen som fortolkes og 

udføres uden hensyn til samfundes holdninger og virkning. Det er jo så at man fødes, 

vokser op og i alle de år er ens capacitet ikke så stort og man yder ikke særlig meget 

arbejde til samfundet, men derefter kommer der nogle årtier hvor de fleste yder sit 

arbejde til samfundet og tilsidst går det langsomt nedad bakken hvor man bliver 

svagere og ens kapacitet bliver mindre til man holder op. Det er naturens gang og det 

er vigtigt at vi ikke behandler ældre mennesker på arbejdsmarkedet som nogle stakler 

som „får lov“ at arbejde selvom deres capacitet ikke er som de førre-åringe. Det er 

vigtigt at vi accepterer som norm at ældre mennesker yder mindre pr. arbejdsdag end 

yngre og at det er bare helt i orden. Vi skal ikke gå imod naturen men acceptere den 

med glæde og lov og ret skal genspejle det.  

 

Tes II: I tese 2 fremsætter Søderman spørgsmålet om domstolens linje i att give 

diskriminations-forbudet en stærk retslig stilling har været riktig og befogad eller har 

det været spørgsmål om at den udvider sit kompetenceområde på bekostnad af 

national lovgivnings og juridisk magt uden en retslig grund i førdragen? Som han 

peger på så har Mangold dommen og senere Kücükdeveci dommen været meget 

diskuteret blandt jurister og især den påstand at forbudet mod diskrimination på grund 

af alder er et gældende retsprincip indenfor EU-retten. 

Disse domme forekommer mig dog ikke på nogen måde underlige. For det 

første er jeg enig med domstolen i at forbud mod diskrimination og kravet om 

ligestilling er en grundrettighed i et frit samfund og et af de stærkeste principper vi 

har, om det nu er indenfor EU-retten eller internationelle (UN) 

menneskerettighedskonventioner. I de fleste menneskerettigheds-konventioner er 

ligestilling og non-diskrimination afgørende rettigheder. I artikel 19 (tidl. art. 13 i 

TEF) i Traktaten om EU står der:  

1. Med forbehold af traktaternes øvrige bestemmelser og inden for rammerne 

af de beføjelser, som traktaterne tillægger Unionen, kan Rådet, der træffer afgørelse 

efter en særlig lovgivningsprocedure og efter Europa-Parlamentets godkendelse, 

træffe hensigtsmæssige foranstaltninger til at bekæmpe forskelsbehandling på grund 

af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel 

orientering.  

2. Uanset stk. 1 kan Europa-Parlamentet og Rådet, uden at der er tale om 

nogen form for harmonisering af medlemsstaternes love og administrative 

bestemmelser, efter den almindelige lovgivningsprocedure vedtage grundprincipper 

for EU-tilskyndelses-foranstaltninger til støtte for medlemsstaternes aktioner med 

henblik på at bidrage til virkeliggørelsen af målene i stk. 1.  
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Direktiv 2000/78, rammedirektivet,  var udstedt under henvisning til 

traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig art. 13. I præamblen til 

direktivet fremkommer den vægt man har lagt på at garantere de ældre lønmodtagers 

rettigheder imod diskrimination. Jeg vil nævne nogen eksemplar derom: 

I punkt (4) står: Alle menneskers ret til lighed for loven og beskyttelse mod 

forskelsbehandling er en universel rettighed, der anerkendes i verdenserklæringen om 

menneskerettigheder og FN´s konventioner om afskaffelse af alle former for 

discrimination imod kvinder, om borgerlige og politiske rettigheder og om 

økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, og den europæiske convention til 

beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, som alle 

medlemsstaterne har undertegnet, ILO-konvention nr. 111 forbyder forskels-

behandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv. 

I punkt (6) står: Fællesskabspagten om arbejdstagernes grundlæggende 

arbejsmarkedsmæssige og sociale rettigheder anerkender betydningen af at bekæmpe 

alle former for forskelsbehandling, herunder nødvendigheden af at træffe passende 

foranstaltninger til at sikre social og økonomisk integrering af ældre og personer med 

handicap. 

 I punkt (8) står der bl.a. at det fremhæves desuden, at der bør lægges særlig 

vægt på støtte til ældre arbejdstagere for at øge deres deltagelse i arbejdsstyrken.  

I punkt 25 står: Forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder er en 

afgørende forudsætning for, at de mål, der er fastsat i retningslinjerne for 

beskæftigelse, kan nås, og der kan tilskyndes til diversitet i beskæftigelsen. Ulige 

behandling på grund af alder kan dog være berettiget under vise omstæn digheder og 

kræver derfor særlige bestemmelser, der kan variere alt efter situationen i 

medlemsstaterne. Det er afgørende at skelne mellem ulige behandling, der er 

berettiget, især under hensyn til legitime beskæftigelses-. arbejdsmarkeds- og erhverv-

uddannelsespolitiske mål, og forskelsbehandling, der skal forbydes. 

Diskriminationsforbud findes overalt i EU-retten om det nu er på grund af 

alder, køn, tro eller andet. Jeg har nævnt rammedirektiven og EU-traktaten. Mer der 

finds mange flere kilder derom indenfor EU-retten. 

I Artikel 20 af Den Europæiske Unions Charter om Grundlæggende 

Rettigheder står: Alle mennesker er lige for loven. 

Artikel 21(1) indeholder princippet om diskriminationsforbud hvor der siges:   

1. Enhver forskelsbehandling på grund af køn, race, farve, etnisk eller social 

oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, 

tilhørsforhold til et national mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder, 

seksuel orienteering eller ethvert andet forhold er fobudt. 

2.2. Inden for traktaternes anvendelsesområde og med forbehold af deres 

særlige bestemmelser er enhver forskelsbehandling på grund af nationalitet forbudt 

Artikel 25 handler om ældres rettigheder: Unionen anerkender og 

respekterer ældres ret til et værdigt og uafhængigt liv og til at deltage i det sociale og 

kulturelle liv. 

Jeg vil dog lige påpege at Charteren om grundlæggende rettigheder ikke var 

bindende ret da Mangold-sagen kørte.  

Med hensyn til ovennævnte kilder, så er det mit resultat at ligestilling og 

forbud imod discrimination på grund af alder, med hensyn til beskæftigelse og 
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erhverv, er grundrettighed indenfor EU-retten. Endvidere at domstolen ikke har 

udvidet sit kompetenceområde på national rets bekostning. 

 

Tes 3: Kriterierna før särbehandling på grund av alder, vilka vanligen utgør 

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

rätten och inom den nationella lagstiftning, i synnerhet utanfør direktivens 

tillæmpningsområde. 

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

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

Det er jo altid et spörgsmål hvor meget vi skal harmonisere den nationalle ret 

for at opnå en fælles europæisk ret. Som jeg har nævnt så er borgerenes forhold til 

alderdom vidt forskellig efter lande. Jeg tror man skal være forsigtig med at begrænse 

kulturel diversitet indenfor EU. Men indenfor Norden har vi jo for det meste haft 

lignende holdninger til sagen selvom der naturligvis er nogen forskel. Derfor kan det 

være hensigtsmæssigt at harmoniere vores ret på området. 

Til sidst vil jeg fremsætte et spörgsmål: Hvis diskriminationsforbudet og 

ligestillingen for de ældre er et grundprincipp så opstår spørgsmålet om det kan 

begrænses til arbejdsmarkedet som i direktiv 2000/78. Skal det mon dække alle 

områder ligesom EF direktiv 2000/43 om gennemførelse af princippet om 

ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse?   




