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Sammanfattning

Jämställdhetsmyndighetentillstyrker i allt väsentligtutredningens förslag.

Jämförtmed tidigare lagstiftning kommer förslagetatt bättrekunna bidra till

ökadjämställdhet.Myndigheten ärav uppfattningen att det finns ett stort behov

och utrymme att förtydligademokratikriteriet. Enligt Jämställdhetsmyndigheten

ärdet angelägetatt ta med jämställdhetsom en grundläggandevärdering i

demokratikriteriet. Det skulle i förlängningenkunna leda till att

jämställdhetsperspektiveti änhögregrad tillvaratas och förstärksi den

verksamhet som trossamfund bedriver.

Jämställdhetsmyndighetenbedömeratt det statliga stödetärsåvälen

nödvändighetsom en en möjlighetatt motverka en negativ utveckling av

ojämställdhetoch kan bidra till ökadjämställdet.Det gällerframförallt

kvinnors makt och inflytande i trossamfunden och områdenahälsa, mäns våld

mot kvinnor och hedersrelaterat våldoch förtryck.

Jämställdhetsmyndighetenavstyrker att statligt stöddlljämställdhetsarbete

ävenframöverges i form av projektbidrag. Iställetbörjämställdhetsarbete

integreras i ordinarie arbete.

Jämställdhetsmyndighetenser positivt päatt det införsbestämmelsersom

reglerar återkallelseoch återkrav av statligt stödom sådantstödhar beviljats

och betalats ut felaktigt. Det saknas anledning att särskiljatrossamfund jämfört
med organisationer inom civilsamhället i det avseendet.
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Inledande synpunkter

Jämställdhetsmyndighetenvälkomnaratt betänkandetbelyser såvälpositiva
aspekter av jämställdhetsom problem med ojämställdhetsom förnärvarande

finns inom trossamfunden.

Yttrandet ärbegränsat till de förslagi betänkandetsom har direkt koppling till

jämställdhetspolitikenoch de jämställdhetspolitiskamålen.

Synpunkter enligt utredningens disposition

9.5.3 Stödetseffekt pådemokratin och demokratiska värderingar

Jämställdhetsmyndigheteninstämmeri utredningens bedömningatt stödetkan

bidra till att stärkagrundläggandedemokratiska värderingar i samhälletgenom
att trossamfunden ska förhållasig till gällandedemokratikriterium.

Jämställdhetsmyndighetenmenar att det ärangelägetatt ta med jämställdhet
som en grundläggandevärdering i demokratikriteriet. Att kvinnor och mänska

ha samma makt att forma samhälletoch sina egna liv ären grundläggande
demokratisk värdering i samhället. Jämställdhetspolitikenbygger påkunskap

om ett strukturellt (makt)perspektiv.

Detjämställdhetspolitiskadelmåletom jämnfördelningav makt och inflytande

tar, utöverfördelningav makt inom det formella demokratiska systemet, sikte

pådet civila samhälletdärtrossamfunden lyfts fram som en viktig aktör.Målet

omfattar, utövermöjlighetenatt påverkavilka frågorsom börtas upp på
dagordningen, ocksåmöjlighetenatt påverkade processer som formar

föreställningar,tankar och idéerom oss självaoch om samhället. I detta

avseende har trossamfunden en viktig roll med stor möjlighetatt påverka

jämställdheteni positiv riktning. Det finns därutöveren förändringspotentiali

trossamfundens förmågaatt vändaen negativ utveckling och att påverka

* Makt måloch myndighet -feministisk politik fören jämställdframtid. Regeringens
skrivelse 2016/17:10, s. 73.

Jämställdhetsmyndigheten
Box 73, 424 22 Angered
Besöksadress:Angereds Torg 9
info@jamy.se
www.jämställdhetsmyndigheten.se 2(7)



REMISSVAR

2018-09-04
Diarienr: 153

o JÄMSTÄLLDHETS
MYNDIGHETEN

områdetmäns våldmot kvinnor och hedersrelaterat våldoch förtrycki positiv
riktning.

Jämställdhetsmyndighetenhar förståelseförutredningens uppfattning att

möjligheteratt ställakrav om jämställdhetärbegränsadmed tanke på
religionsfriheten. Däremotbedömermyndigheten att det ärangeläget att

övervägaatt ta med skrivningar i förarbeteneller i förekommandefall i

författningstextensom kan vara vägledandeföratt skydda och upprätthålla

kvinnors rättigheter. Ett exempel ärden i utredningen oninämndaresolutionen

Women and religion in Europé från2005.

10.3.2 Nytt målförstatens stödtill trossamfunden

Jämställdhetsmyndigheteninstämmeri utredningens förslagom att målet ska

bidra till att upprätthållaoch stärkade gmndläggandevärderingarsom

samhälletvilar på.

Jämställdhetsmyndighetensvill peka påatt det finns ett inbyggt problem om

statens stödtill trossamfund särskiljs frånövrigastödfonnertill civilsamhället.

Det gällerävenom huvudskäletäratt stödjaolika slags trossamfund att kunna

bedriva långsiktigtreligiösverksamhet. Att inte målsättasådanverksamhet

ligger inte i linje med principerna om statliga bidrag. Det börvara möjligtatt

ställakrav att trossamfunden ska ha uppföljningsbaramål i det avseende som

stödetärtänktatt upprätthållaoch stärkasamhällets grundläggande
värderingar.

10.3.5 Utveckla trossamfundens organisering och stärkden centrala

organisationen

Jämställdhetsmyndighetenavstyrker utredningens förslagatt trossamfundens

arbete att främjajämställdhetska organiseras och bedrivas i projektform.
Iställetbörjämställdhetsarbeteintegreras i ordinarie arbete. Att enbart främja

utvecklingsarbete genom projektbidrag gåremot de erfarenheter som fiims för

att bedriva ett framgångsriktjämställdhetsarbete.Dessa erfarenheter och
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forskning visar att kortsiktigt och sidoordnatjämställdhetsarbeteinte fåravsett

genomslag.2

Jämställdhetsintegreringärregeringens huvudsakliga strategi föratt de

jämställdhetspolitiskamålenska kunna uppnås. Enligt regeringen innebärdetta

attjämställdhetsperspektivetska finnas med och bidra till att bekämpa

hämmandekönsrolleroch strukturer inom samtliga politikområden.

Det finns ocksåen risk att de trossamfund som mest behöverarbeta med

jämställdhetinte sökerriktade projektbidrag och därmedinte främjarområdet.

Det kan i förlängningenleda till att målsättningenmed utredningens förslag

inte uppnås.

Hur den bidragsgivande myndigheten kommer att att besluta om fördelningen

mellan de olika bidragsformerna (organisations- och projektbidrag) kommer

ocksåatt fåkonsekvenser förhurjämställdhetsarbetetintegreras i

trossamfunden.

12.4.5 Kan vägranatt erkännaett trossamfund som stödberättigat

innebäraen inskränkningav religionsfriheten?

Jämställdhetsmyndigheteninstämmermed utredningens bedömningatt vägran

att erkännaett trossamfund som stödberättigatskulle kunna innebäraen

inskränkning av religionsfriheten i vissa fall. Jämställdhetsmyndighetensmenar

dock att utredningen valt en alltförförsiktighållning i fråganom i vilken mån

Europakonventionen medger inskränkningar av religionsfriheten i förhållande

till möjlighetenatt ställakrav påjämställdhet.

Av Europadomstolens praxis kan konstateras att begreppet utövasin religion

i Europakonventionen inte avser varje handling som ärinspirerad,

motiverad eller påverkad av en religion eller tro. Det kräv s att det finns ett

2 Mark, Eva: Jämställdhetsarbetetsteori och praktik. Studentlitteratur AB, 2010, s. 115.
3 Makt måloch myndighet -feministisk politik fören jämställdframtid. Regeringens
skrivelse 2016/17:10, s. 45.
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mycket närasamband mellan den inre tron och det yttre utövandet.4Det

innebäratt handlingar som i självaverket har en kulturell gmnd snarare än

ett närasamband med den inre tron inte skyddas av religionsfriheten. Ett

exempel kan vara patriarkala ordningar eller manifestationer som ofta

tillskrivs en religion.

Närdet gällervilket utrymme som finns att begränsareligionsfriheten har

utredningen utförligtredogjort förde krav som ställs i frågaom

inskränkningarav religionsfriheten. Europadomstolen har dock flera gånger
konstaterat att likabehandling av kvinnor och mänärav överordnatintresse.

Någottydligt exempel därEuropadomstolen ansett att religionsfriheten

skulle vara ett hinder föratt upprätthållalikabehandling av kvinnor och män

tas inte upp i utredningen. Det ärinte rimligt att - likt utredningen - dra alltför

långtgåendeslutsatser av Europakonventionens artikel 9 i förhållandetill vilka

inskränkningar som ärmöjliga.Vi vill peka påatt utrymme finns att ställakrav

påjämställdhet.Som utredningen konstaterar vid utformningen av

demokratikriteriet börutgångspunktenvara att Sverige, inom ramen för

rådandepraxis, har relativt stor frihet att bedömavilka inskränkningarsom är

lämpligaeller nödvändiga.Det statliga stödetärförvaltningsrättsligten

gynnande förmån.Staten har påfrivillig vägvalt att stödjareligionsfriheten och

ge trossamfund oavsett religionstillhörighetförutsättningaratt bedriva en

kontinuerlig religiösverksamhet.

12.6 Behövsett demokratikriterium i stödlagstiftningen?

Jämställdhetsmyndigheteninstämmeri utredningens bedömning.Det ska inte

vara möjligtförett trossamfund att ställasig utanförde grundläggande
demokratiska värderingarna i samhälletoch samtidigt fåstödav staten med att

finansiera sin verksamhet.

Arrowsmith mot Storbritannien, 1978; C mot Storbritannien, 1983 samt Eweida och andra
mot Storbritannien, 2013.
5 Jehova's Witnesses ofMoscow m.fl. mot Ryssland, 2010; Leyla mot Turkiet 2005 samt
Dahlab mot Schweiz 2001.
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12.8.4 Ett exkluderande demokratikriterium

Jämställdhetsmyndigheteninstämmeri att ett förtydligatdemokratikriterium

utformas påsåsättatt det exkluderar trossamfund som agerar i strid med

särskilt skyddsvärdagrundläggandevärderingar i det svenska samhället.

Myndigheten menar dock att det finns utrymme att förtydliga

jämställdhetsaspekteni demokratikriteriet.

Som tidigare argumenterats förären av de grundläggandedemokratiska

värderingarnai vårtsamhällejämlikhetmellan könen.Därmedbehöverdet

finnas en ambition att eftersträvade jämställdhetspolitiskamåleni en statligt

finansierad verksamhet. Detta särskiltmot bakgmnd av att, såsombland annat

konstateras av Europarådet i Women and religion in Européfrån2005, religion

har en inverkan påmångakvinnor i Europa och att traditionella könsstereotyper

inte ska kunna upprätthållasi religionens namn.

Jämställdhetsmyndighetenvill understryka betydelsen av att det av förarbetena

tydligt framgårvad som avses med begreppen i 6 §förslagettill lag om stödtill

trossamfund. Det kan i annat fall uppkomma tolkningssvårigheter som

återverkarnegativt med tanke påjämställdhetsperspektivet.Till exempel är

definitionen av "tvång" någototydlig dådet inte framgårvilken effekt som

omfattas.

12.8.8 Bevisbördaoch beviskrav vid prövning
av exkluderingsgrunderna

Vid bidragsgivning har civilsamhällesorganisationernonnalt sett bevisbördan

föratt villkoren föratt fåstödäruppfyllda och bidragsgivande myndigheter

bedömerom underlaget eller uppgifterna uppfyller författningarnaskrav.

Utredningen föreslåren omvändordning förtrossamfunden. Föratt

exkluderingsgrundema ska fånågonpraktisk betydelse krävs att

beslutsmyndigheten har ett bra underlag föratt kunna kontrollera om

demokrativillkoret äruppfyllt. Förutsättningarfördet börfinnas med redan i

samband med ansökan.De krav eller i förekommandefall föreskriftersom

beslutsmyndigheten utformar föransökanbörinnehållakrav påatt
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trossamfundet redovisar ett relevant underlag förbeslutet om stödberättigande.

Jämställdhetsmyndighetenmotsätter sig att beslutsmyndigheten ska ha

bevisbördanförett eventuellt exkluderande.

Mot bakgrund av de ojämställdhetsproblemsom utredningen påvisat inom en

del trossamfund anser Jämställdhetsmyndighetenatt förslagetatt

beslutsmyndigheten ska ha bevisbördaninte ären rättssaker lösning.Det finns

en stor risk att en del trossamfund inte lever upp till demokratikriteriema.

13.3 Finns det ett behov av att införaåterkallelse-

och återkravsbestämmelservad gällertrossamfundsstödet?

Jämställdhetsmyndigheteninstämmeri bedömningenatt det finns ett behov av

att införabestämmelser som möjliggöråterkallelseoch återkrav av

stödberättigandeförstatsbidrag. Samtliga statsbidrag ska kunna återkrävasom

trossamfund inte uppfyller villkoren i förordningen.Trosamfunden ska inte

undantas gällanderättförandra civilsamhällesorganisationer trots sin särart.

FörJämställdhetsiqypdigheten

Lena Äg

Jennifer Bolin

I ärendets slutliga handläggninghar avdelningscheferna Maria Bång,

Lillemor Dahlgren, Lena Leed, Annika Olsson och verksjuristen Anne

Terdéndeltagit.
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