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Det er vitalt for europæiske
virksomheder, f.eks. i pleje
sektoren og detailhandlen,
at kende til de krav, som
gælder for at kunne indføre
og opretholde forbud mod
religiøse symboler. 

Det påhviler virksomhe
den at godtgøre, at den har
et egentligt behov for religi
øs neutralitet (konfessions
løs politik), og forbuddet
skal administreres på en
sammenhængende og syste
matisk måde, som forhin
drer, at én bestemt religion
behandles særlig ugunstigt. 

Et forbud, som ikke hånd
hæves sammenhængende
og systematisk, f.eks. fordi
det kun angår store, iøjnefal
dende symboler og ikke små
symboler, vil således ikke
kunne opretholdes.

I to lignende sager, fore
lagt EUDomstolen af to ty
ske retter, blev to muslimske
kvinder opfordret til at tage
deres hovedtørklæde, der
dækkede håret fuldstæn
digt, af. Hovedtørklædet
blev af begge kvinder båret
af religiøse grunde.

Den ene sag vedrørte en
muslimsk kvinde, ”IX”. Hun
har været ansat som om
sorgsmedhjælper hos WABE,
som er en almennyttig fore
ning, der driver en række
daginstitutioner, siden den
1. juli 2014. I begyndelsen af
2016 besluttede IX sig for at
bære islamisk hovedtørklæ
de, og i oktober samme år
gik hun på forældreorlov. 

Kort før IX’s tilbagevenden
til WABE i maj 2018, vedtog
virksomheden »Dienstan
weisung zur Einhaltung des
Neutralitätsgebots« (in
struks vedrørende over
holdelse af neutralitets
princippet). Heri hed det

bl.a., at WABE er konfes
sionsløs, og at medarbejder
ne over for forældre, børn og
tredjeparter ikke bærer syn
lige symboler på deres poli
tiske, ideologiske eller religi
øse overbevisning på ar
bejdspladsen. 

Neutralitetsprincippet
gjaldt for alle medarbejdere,
som i deres virke har direkte
kontakt med børn og foræl
dre. På baggrund heraf blev
IX opfordret til at tage sit
hovedtørklæde af. Efter to
offi�cielle advarsler for ikke
at efterfølge opfordringen,
blev IX fritstillet fra arbej
det.

IX anlagde sag ved Ar
beitsgericht Hamburg (ar
bejdsretten i Hamborg) med
påstand om, at WABE skulle
tilbagetrække advarslerne
om ikke at bære hoved
tørklæde og gjorde til støtte
herfor gældende, at forbud
det mod at bære synlige reli
giøse symboler er rettet di
rekte mod hovedtørklæde
og dermed udgør direkte
forskelsbehandling af hende
som muslim.

Den anden sag omhandle
de den muslimske kvinde
”MJ”. Hun har siden 2002
været ansat som salgskonsu
lent og kassedame hos MH
Müller, der driver materia
listbutikker i Tyskland. 

Da hun vendte tilbage fra

sin forældreorlov i 2014,
havde hun besluttet at bære
hovedtørklæde. Hun blev af
arbejdsgiveren bedt om at
tage hovedtørklædet af. Det
te nægtede hun at efterkom
me. Herefter blev hun sat til
andet arbejde, hvor det ikke
var påkrævet, at hun tog
hovedtørklædet af. I 2016
blev MJ igen bedt om at tage
hovedtørklædet af. Da hun
igen nægtede, blev hun
sendt hjem. 

Senere modtog hun en in
struks om at møde op uden
iøjefaldende, fl�adedækken
de symboler af politisk, ide
ologisk eller religiøs karak
ter. Denne regel var af virk
somheden indført for alle
fi�lialer med henblik på at
følge MH Müllers mål om at
opretholde neutralitet i virk
somheden, herunder for at
undgå konfl�ikter mellem de
ansatte. Konfl�ikter mellem
ansatte på grund af religion
og kultur havde tidligere
været et problem.

Hun fi�k ved de nationale
retter medhold heri, og MH
Müller iværksatte dernæst
revisionsanke hos Bundes
arbeitsgerichtshof (for
bundsdomstol i arbejdsret
lige sager, Tyskland).

Med henblik på at gen
nemføre princippet om lige
behandling eff�ektivt i EU

fastlægger EUreglerne en
generel ramme for bekæm
pelsen af forskelsbehandling
med hensyn til beskæftigel
se og erhverv, herunder på
grund af religion og tro. Det
betyder, at ingen må udsæt
tes for nogen form for direk
te eller indirekte forskelsbe
handling. 

Sidstnævnte kan efter om
stændighederne begrundes,
såfremt den ulige behand
ling kan objektivt begrundes
i et legitimt mål, er det
mindst indgribende middel
til at nå målet og ikke går
længere, end hvad der er
nødvendigt for at nå det. De
to kvinder støttede derfor
deres juridiske synspunkter
om forskelsbehandling på
EUretten.

Bundesarbeitsgerichthof
besluttede at udsætte sager
ne og forelægge præjudiciel
le EUretlige fortolknings
spørgsmål for EUdomstolen
om EU’s regler om lige
behandling med hensyn til
beskæftigelse og erhverv,
navnlig med henblik på at
opnå en fortolkning af for
buddet mod ”indirekte for
skelsbehandling”.

EU-Domstolen tog dernæst
stilling til, om en ulige be
handling, der indirekte er
baseret på religion eller tro,
som følger af en sådan in

tern regel om forbud mod at
bære nogen form for synlige
symboler på politiske, ideo
logiske eller religiøse over
bevisninger på arbejds
pladsen, kan være begrun
det i arbejdsgiverens ønske
om at forfølge en neutrali
tetspolitik i forhold til kun
der og brugere.

EUDomstolen tog der
næst stilling til, om en ulige
behandling, der indirekte er
baseret på religion eller tro,
som følger af en sådan in
tern regel, kan være begrun
det i arbejdsgiverens ønske
om at forfølge en neutrali
tetspolitik i forhold til kun
der og brugere. 

EUDomstolen bekræfte
de, at sådan et ønske kan
anses for at udgøre et legi
timt formål. Et sådan ønske
vedrører nemlig arbejdsgive
rens frihed til at oprette og
drive egen virksomhed. Det
er dog en betingelse for at
kunne objektivt begrunde
en ulige behandling, at der
foreligger et reelt behov hos

arbejdsgiveren, som det
påhviler denne at godtgøre.
Her kan der tages hensyn til
kundernes eller brugernes
berettigede forventninger
eller forebyggelse af sociale
konfl�ikter. 

En anden betingelse er, at
arbejdsgiveren kan godt
gøre, at dennes frihed til at
oprette og drive egen virk
somhed ville blive skadet
uden en sådan neutralitets
politik. Endvidere præcise
rede EUDomstolen, at
reglen skal være egnet til at
sikre en passende gennem
førelse af en sådan politik,
hvilket forudsætter, at den
ne politik forfølges sammen
hængende og systematisk.

Vedrørende MH Müllers
regel om et forbud, der er
begrænset til iøjnefaldende
og fl�adedækkende symboler,
bemærkede EUDomstolen,
at et sådan forbud i højere
grad kan påvirke personer,
der tilhører religiøse retnin
ger, som foreskriver, at der
skal bæres en beklædnings
genstand, eller et iøjne
faldende symbol, såsom et
hovedtørklæde. 

Når et sådant kriterium
om at bære iøjnefaldende
fl�adedækkende symboler på
de nævnte overbevisninger
er uadskilleligt forbundet
med en eller fl�ere bestemte
religioner eller trosretninger,
vil disse arbejdstagere blive
behandlet ringere end andre
som følge af deres religion
eller deres tro. Der vil såle
des være tale om forskels
behandling, der ikke kan
begrundes.

Med dommen fastholder
EUDomstolen sin håndfaste
praksis. Det er i overens
stemmelse med EUretten at
indføre og opretholde for
bud mod at bære religiøse
kendetegn på arbejds
pladser, hvor der gælder et
beviseligt behov for at være
konfessionsløs. 

Forbuddet skal både ind
føres og opretholdes på en
sammenhængende og syste
matisk måde. F.eks. må det
ikke kun ramme store, iøjne
faldende religiøse symboler. 

Ifølge Domstolen er det
enteneller. Enten et syste
matisk og sammenhængen
de forbud. Ellers er det EU
stridigt.
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Et forbud på arbejds
pladsen mod at bære
politiske, ideologiske
eller religiøse symboler
kan være begrundet i
arbejdsgiverens behov
for at optræde neutralt
over for kunderne eller
for at forebygge sociale
konfl�ikter. Sådan lyder
det i en ny EUdom.
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Virksomheder kan ifølge en 
EU-dom nægte ansatte at bære
symboler af politisk, ideologisk
eller religiøs karakter. Personen
på billedet har ikke noget med
de aktuelle sager at gøre. 
Arkivfoto: Finn Frandsen


