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Abstract
This thesis aims to discuss freedom of religion in Europe and asks the questions what
differences can be seen in the judgment of two separate cases in the European Court of Human
Rights. The purpose is to construct and formulate my own understanding of which limitations
and restrictions of freedom of religion can be accepted and then apply that understanding onto
the cases examined in this study. In order to complete the purpose of this thesis I thoroughly
review and examine each case separately and then in comparison to each other. The result of
this study shows that there is a difference in how the ECHR discuss and reason depending on
which religion the case regards. It is also clear that the ECHR, in some cases allow the judicial
doctrine margin of appreciation in a very broad manner that undermine the universality of the
freedom of religion.

Förkortningar
ECHR

Europadomstolen för mänskliga rättigheter, i denna uppsats också benämnt
som ”domstolen”

Konventionen

Europakonventionen för mänskliga rättigheter

Artikel 9

Artikel 9 i Europakonventionen om skydd för de mänsklig rättigheterna
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Inledning
Den 10 december 1948 i Paris förkunnade Förenta Nationernas generalförsamling en allmän
förklaring om mänskliga rättigheter. Denna deklaration upprättades för att ses vara universell för
alla människor i alla nationer. Det var det första dokumentet av sitt slag då det anger att universellt
skydda fundamentala mänskliga rättigheter. Artikel 18 i deklarationen handlar om tanke-och
religionsfrihet.1
År 1953 antogs Europakonventionen om skydd för mänskliga rättigheter. Detta blev det första
verktyget som implementerades för att säkerställa och bevara rättigheter angivna i FN:s universella
deklaration om mänskliga rättigheter. Artikel 9 i Europakonventionen behandlar religionsfrihet och
lyder:
1. Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion
or belief and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief,
in worship, teaching, practice and observance.
2. Freedom to manifest one

s religion or beliefs shall be subject only to such limitations as are prescribed by law and

are necessary in a democratic society in the interests of public safety, for the protection of public order, health or morals,
or for the protection of the rights and freedoms of others.

2

Första paragrafen i Artikel 9 i Europakonventionen är nästintill densamma som artikel 18 i FN:s
deklaration om mänskliga rättigheter. Andra paragrafen i artikel 9 behandlar rätten till aktivt
manifesterande av sin religion, dock inom vissa gränser. Begränsningen finns för att skydda den
allmänna säkerheten och allmänna ordningen, hälsa eller moral samt skydd för andra individers frioch rättigheter.3 Institutionen som behandlar ärenden som faller inom Europakonventionen heter
Europadomstolen för mänskliga rättigheter, ECHR. Europeiska kommissionen och domstolen har
inte ansett det nödvändigt att definiera vad ’religion’ innebär. Vad som kan anses som religiösa

1

United Nations. Un.org. http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/ (Hämtad
8/3–2018)
2
European Court of Human Rights. echr.coe.int.
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf (Hämtad 3/8-2018)
3
Mänskliga rättigheter. manskligarattigheter.se http://www.manskligarattigheter.se/sv/demanskliga-rattigheterna/vilka-rattigheter-finns-det/tanke-och-religionsfrihet (Hämtad 3/8–
2018)
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huvudströmningar enligt rättspraxis är de som utan tvekan accepteras som trossystem som omfattas
av konventionens skydd. På liknande sätt omfattas olika variationer av minoritetsreligioner. Nyare
religion så som Moon sekten och Scientologi räknas också som religioner enligt Europadomstolen
om mänskliga rättigheter.4
Ett ämne som oundvikligen kommer upp när det handlar om religionsfrihet är frågan om religiösa
klädesplagg och annan utstyrsel som ger uttryck för en religion. Hur kan religionsfriheten förenas
med en begränsning av sådana plagg och accessoarer? Artikel 9 säger att en begränsning får ske
om det är föreskrivit i lag eller om det är nödvändigt för att upprätthålla det demokratiska samhället.
Därav är det förstått att individer inte får bära plagg som kränkande mot andra eller som är farliga.
Det som blir mer komplicerat är när en tolkning av vad som är nödvändigt för att upprätthålla det
demokratiska samhället måste göras. Kan plagg som uttrycker en religiös ställning vara farliga för
andra individer? Detta leder oss i frågan om heltäckande ansiktsslöja, som det både i media och i
allmänheten har debatterats mycket om.
År 2004 antog Frankrike den första lagen om förbud mot heltäckande slöja. Då handlade det om
ett förbud i skolan. Dock var det inte förrän 2010, när Frankrike blev det förta europeiska land att
anta förbudet att gälla på offentliga platser, som debatten i Europa blossande upp rejält i media och
meningsskiljaktigheterna syntes allt mer.5 2010 och åren efter har allt fler länder i Europa antagit
ett förbud mot heltäckande slöja. Däribland Belgien, Italien och Spanien. Denna studie granskar
fallet S.A.S v. Frankrike, ett av de fall som har fått mycket uppmärksamhet i debatten om förbudet.
S.A.S v. Frankrike handlar om en fransk medborgare (utger sig med initialerna S.A.S) som lämnade
in ett klagomål mot Republiken Frankrike. Klagomålet var mot förbudet att bära kläder som avser
att täcka ansiktet på offentlig plats. Klaganden menade att detta hindrade hen från att bära
heltäckande ansiktsslöja på offentliga platser. Majoriteten av domarna ansåg att det inte har skett
en inskränkning av Artikel 9 i Europakonventionen och S.A.S förlorade fallet.6

4

Murdoch, Jim. Freedom of Thought, Conscious and Religion- a guide to the implementation on
article 9 of the European Convention on the Human Rights. Council of Europe. 2007.
E-bok. s.9ff
5
SVT. Svt.se. https://www.svt.se/nyheter/frankrike-far-stod-for-slojforbud (Hämtad 9/4 2018)
6
Europadomstolen för mänskliga rättigheter mål 43835/11
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Det andra fallet som undersöks i denna uppsats är Eweida v. Storbritannien. Detta fall handlar om
Eweida, en person anställd på British Airways. Eweida förbjöds av sin arbetsgivare att bära ett
synligt halsband med en korsberlock. British Airways, krävde att anställda bar uniform, anställda
fick heller inte bära privata assessorer som är ger uttryck för en religion. Ewieda tog ärendet till
domstol där den slutliga domen förklarade att Eweidas rättigheter, enligt artikel 9 i
Europadomstolen, hade inskränkts.7
Jag har valt att skriva om detta ämne på grund av dess relevans i dagens skiftande Europa. Gamla
normer och invanda traditioner utmanas när mångkulturen blir mer utbredd och pluralismen ökar.
Politiker, myndigheter och allmänheten måste välja mellan att klamra sig fast vid förlegade och
bakåtsträvande ideal eller att anpassa sig efter det nya Europa.

Syfte och frågeställning
Denna uppsats kan ses som att ha två syften där de två ovanstående fall används som en
ingångspunkt och redskap för att besvara mina frågor. Det första jag vill uppnå är att i ljuset av
Europakonventionen artikel 9 utföra en komparativ studie mellan de två rättsfallen S.A.S v.
Frankrike samt Eweida v. Storbritannien. Jag vill se vilka eventuella tolkningsskillnader det finns
av artikel 9 och hur de olika domarna har förstått religionsfrihet i förening med förbud av religiösa
klädesplagg eller accessoarer. Det andra syftet gäller min egen uppfattning om domarna, som just
handlar om detta. Jag vill se vilken argumentation som är mest övertygande och dra en slutsats där
jag formulerar vad som är rimligast enligt min egen teori om religionsfrihet i förenlighet med
förbud av religiösa klädesplagg och accessoarer. Således lyder frågeställningen: Hur ser eventuella
tolkningsskillnader ut i rättsfallet S.A.S v. Frankrike samt rättsfallet Eweida v. Storbritannien? Är
förbud mot av religiösa klädesplagg och accessoarer förenligt med religionsfrihet?

Material
Europakonventionen artikel 9 har hämtats från ECHR:s egen hemsida. Rättsfallen som analyseras
i denna studie är hämtade från databasen HUDOC som bland annat lagrar alla domar fattade av
Europadomstolen (presentation av rättsfallen finnes i senare kapitel). Information rörande allmänna
fakta om artikel 9 har hämtats från hemsidan manskligarattiheter.se. För detta syfte har också online
7
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Europadomstolen för mänskliga rättigheter mål 48420/10

versionen av Jim Murdochs handbok utgiven av Europarådet om implementerandet av
Europakonventionen artikel 9 använts. Valet av rättsfall är baserat på att båda berör den andra delen
av artikel 9, den som påverkar manifestering av religion eller tro. Båda fallen handlar om ett förbud
mot religiös utstyrsel. Det är också intressant att jämföra de två med tanke på att det ena fallet berör
människor som manifesterar islam medan det andra fallet berör människor som manifesterar
kristendomen. Ytterligare en tänkvärd aspekt av jämförelsen är att båda fallen inföll i
sekulariserade länder (Frankrike samt Storbritannien).
För att formulera min teori har jag använt Maria Klasson Sundins doktorsavhandling skriven 2016
med titeln Barnets religionsfrihet -en villkorad rättighet, En filosofisk undersökning utifrån FN:s
barnkonvention. I sin avhandling studerar Klasson Sundin barns religionsfrihet men diskuterar
också en allmän förståelse av religionsfrihet.8Jag har också läst forskning av Pamela Slotte som
tittat på religionsfrihet kontra sekularism. Slotte skriver i sin essä ”The Religious and the Secular
in European Human Rights Discourse” (2010) om hur uppfattningen om religion och sekularitet
hänger samman och ger också läsaren ett historiskt perspektiv på hur Europadomstolen resonerar.
Slotte menar att denna historiska aspekt är viktig för att förstå hur Europadomstolen tolkar och
dömer rättsfall.9

Metod
I denna studie kommer jag att endast titta på två rättsfall och kan därför granska dem ingående på
djupet. Resultatet av denna studie kommer inte att kunna användas som bestämmande för andra
fall eftersom min bearbetning av materialet är unik. Däremot kommer jag ha en mycket
genomgående teori som stödjer mig i min granskning av materialet och som kan appliceras i andra
sammanhang. Mitt initialläge i studien är kritiskt, vilket också gör den mer trovärdig.

8

Klasson Sundin, M. Barnets religionsfrihet – en villkorad rättighet? En filosofisk undersökning
utifrån FN:s barnkonvention. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 2016.
9
Slotte, Pamela. “The Religious and the Secular in European Human Rights”. Helsinki Legal
Studies Research Paper No. 35. 2015.

6

I min studie kommer jag att analysera de två fallen först separat och sedan jämföra dem för att se
vilka eventuella skillnader som finns i domarna. För att kunna presentera fallen på ett begripligt
och sakligt sätt kommer först en heltäckande genomgång av domarna att göras. Vid analysen
kommer en djupare och mer ingående kritisk granskning att ske. Där kommer även ett komparativt
element att föras in där jag jämför varje punkt som är beslutande eller tyder på att Konventionen
har tolkats olika.
Jag kommer att alltså göra min egen tolkning av domarna och sedan analysera dem genom att
jämföra dem med varandra. Den teori som jag sedan har utarbetat kommer att användas som
verktyg för att kritiskt granska argumenten bakom utfallet av domarna. Teorin kommer också att
verka som min startpunkt för min egen ståndpunkt angående hur förbud av religiös utstyrsel är
förenligt med religionsfrihet. Denna granskning kommer att göras utifrån min teori och redovisas
i ett diskussionkapitel.
För att hjälpa till att tolka argumentationen i fallen samt för att göra undersökningen mer
transparant infogas några analysfrågor. Eftersom den huvudsakliga problematiseringen av
religionsfrihet verkar ligga i friheten och begränsningen av manifestering av religion fokuserar
analysen på paragraf 2 i artikel 9. Frågorna lyder som följer: I vilket moment i domen skiljer sig
tolkningen av paragraf 2? Vilka olika begränsningar av uttryckande av religiös tro går det att hitta
i domarna och vilka är anledningarna till dessa begränsningar? Hur ser ECHR:s förståelse ut av
religionsfrihet och vad innebär den förståelsen för religionsfrihet? Hur kan den förståelsen
bedömas utifrån min teori?

Tidigare forskning
Redaktören Pieter Van Djik ger i boken The theory and practice of the European Convention on
Human Rights en grundläggande genomgång och analys av stora delar av Europakonventionen och
tilldelar ett kapitel åt artikel 9. I detta kapitel finns ett avsnitt om friheten att manifestera sin religion
eller tro i praktiken. Ben Vermeulen, som har skrivit detta kapitel menar här att artikel 9 mestadels
omsluter så kallad ’traditionell’ manifestering av religion, så som exempelvis mat och kläder. Men
trots detta händer det att vissa fall bedöms som att inte omslutas av artikel 9. Ett exempel är den
judiska traditionella slakten som förbjöds i Frankrike. Denna typ av slakt bedömdes som en
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manifestation av religiös tro som täcks in i artikel 9. Men denna slaktmetod skulle enbart legaliseras
om det annars inte fanns någon möjlighet för (franska) ultra-ortodoxa judar att införskaffa sådant
kött. Eftersom det går att inhandla kosherslaktat kött i Belgien och transportera till Frankrike
förbjöds den typen av slakt i Frankrike.10
Vermeulen drar också slutsatsen att artikel 9 inte ger skydd åt alla handlingar som utförs av
motivationen religion eller tro. Det är istället enbart ”forming part of the practice of a religion or
belief in a general accepted form”.11 Generell och neutral lagstiftning kan därav inte anses som ett
hinder för manifestering av religion eller annan tro.12 Som exempel kan inte skyldigheten att betala
skatt upphävas för en individ på grunder av religiös tro. Vidare skriver Vermeulen att det finns en
frivillig, accepterad förpliktelse som begränsar individens uttryckande av sin religion. Som
exempel kan sägas om en konflikt uppstår mellan kyrkoledningen och en medlem som inte längre
ser sig själv kunna samtycka med hierarkin som finns inom ledningen. I denna situation måste den
icke samtyckande individen välja mellan att underställa sig hierarkin eller lämna kyrkan. På samma
sätt görs valet av en lärare som väljer att gå till moskén för fredagsbön istället för att uträtta sina
plikter som lärare. Exempelvis har det också i vissa fall ansetts att förbudet mot att bära den
muslimska slöjan i offentlig skola visserligen hindar individen att manifestera sin religion.13 Men
förbudet har accepterats av ECHR eftersom det dels anses vara föreskrivit i lag och dels anses vara
viktigare att skydda samtliga individer som vistas på platsen och att det på så vis är en nödvändighet
för ett demokratiskt samhälle. 14
Paul M. Taylor diskuterar i sin bok Freedom of Religion: UN and European Right Law and
Practice lagen om religionsfrihet enligt FN-konventionen artikel 18 kontra Europakonventionen
artikel 9. FN-deklarationen om mänskliga rättigheter samt Europakonventionen om skydd för de
mänskliga rättigheterna är skrivna utefter omständigheterna som rådde på 40- och 50-talet, då dessa
texter först skrevs.15 Taylor menar i sin bok att det efter forna Sovjetunionens fall och 11 september
10

Dijk, Pieter van. Theory and Practice of the European Convention on Human Rights. 4.th edn,
Antwerpen, Intersentia, 2006. S. 761
11
Ibid. S. 761
12
Ibid. S. 761f
13
Ibid. S. 766f
14
Europadomstolen för mänskligarättigheter mål 44774/98
15
Paul M. Taylor, Freedom of Religion: UN and European Human Rights Law and Practice
Cambridge: Cambridge University Press, 2005. S. 2f
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2001-attentaten har det skett en förändring på en global nivå rörande religionsfriheten. Taylor ser
en strömming av xenofobi, intolerans och diskriminering av muslimer i många europeiska länder
och säger vidare att det finns en felaktig oro över att muslimer som öppet praktiserar islam är tecken
på extremism. Denna oro är särskilt märkbar i exempelvis Frankrike och Schweiz där lagstiftning
om förbud mot den traditionella muslimska sedvänjan att bära burka och niqab har införts. I
Frankrike är bärandet av sådan huvudbonad förbjuden på offentliga platser. I Schweiz tillämpas
lagen i den statliga skolan på grund av statens skyldighet till religiös neutralitet i skolan samt förbud
mot religiösa huvudbonader som form av proselytism.16 Ett exempel på ett sådant fall, som Taylor
nämner, är Dahlab vs. Switzerland där Dahlab, lärare på en statlig skola, förlorade domen och
förbjöds att bära slöja i skolan. Beslutet grundades på skyddet av andra individers fri-och rättigheter,
skydd av den allmänna ordningen och allmänna säkerheten. Domen var en avvägning mellan rätten
för en lärare att manifestera sin religion och behovet att skydda eleverna genom att upprätthålla en
religiös harmoni, detta med stor omtanke om åldern av eleverna som läraren undervisade.17 Vidare
menar Taylor att rättigheter som rör religiös klädsel inte är specificerade och de har heller inte varit
av hög prioritet för europiska institutioner.18

Disposition
Efter det inledande kapitlet följer ett kapitel där teorin för denna studie framförs. Där redogörs det
också kort för begreppen forum internum och forum exernum samt doktrinen margin of
appreciation. Vidare i terorikapitlet presenteras min tolkning och slutsats av vad religionsfrihet är.
Jag använder denna teori som utgångspunkt för denna uppsats. Därefter följer ett kapitel med en
utförlig redovisning av de två fall som granskas i denna studie. Kapitlet därpå utgörs av en
genomgående analys som ger svar på min första frågeställning (Hur ser eventuella
tolkningsskillnader ut i rättsfallet S.A.S v. Frankrike samt rättsfallet Eweida v. Storbritannien?) I
det slutliga kapitlet diskuteras och presenteras svaret på min andra fråga (Är förbud av religiösa
klädesplagg och accessoarer förenlig med religionsfrihet?).

16

Ibid. S. 3
Ibid. S. 331
18
Ibid. S. 337
17
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Teori
Teoretisk utgångspunkt
Mänskliga rättigheter är ett underlag för relationen mellan individ och stat. Rättigheter utstakar
gränser för statens makt över individen och påvisar vissa skyldigheter staten har mot individen.
Exempel är skyldigheten att skydda minoriteter och skyldigheten att hindra diskriminering av
individer i samhället. De mänskliga rättigheterna är odelbara, vilket betyder att det inte finns någon
prioritering eller hierarki inom rättigheterna.19 Med detta i åtanke ska jag i detta kapitel formulera
min uppfattning om vad religionsfrihet är på ett teoretiskt plan.
Alla fundamentala mänskliga rättigheter berör varandra och kan inte helt ses som separata och
ensamstående, religionsfriheten inkluderat. Religionsfriheten måste också ses utifrån det
nödvändiga kriteriet gällande diskriminering på religiösa grunder. Det betyder att ingen individs
eller grupps rättigheter ska kunna bli nekade eller kränkta på grund av vilken religion de innehar.
Det kan som exempel röra sig om rätten till utbildning, vård eller arbete20. Konventionen för de
mänskliga rättigheterna ställer sig som skyddande för individen eller gruppen, detta betyder att den
finns till för att skydda alla individer oberoende om hen tillhör den religion som finns i majoritet
eller den religion som finns i minoritet. Jag menar att religionsfriheten bör se likadan ut oavsett
vilken religion det är fråga om. Om en tvist om rättighetens begränsning uppstår bör alla religioner
behandlas på lika grunder och rättigheten bör inte tolkas olika beroende på om det handlar om den
religion som existerar i majoritet eller minoritet i samhället.
Som första paragrafen i artikel 9 i konventionen anger har varje människa rätt att inneha en religion.
Denna rätt innebär också att alla människor har rätt till att inte inneha en religion eller byta religion.
Detta betyder att staten aldrig kan kräva att individer eller grupper ska bära religiös klädsel. Trots
det sker detta runt om i värden. Som exempel kan sägas Saudi Arabien där kvinnors klädkod är

19

Regeringskansliet. Regeringern.se. http://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokratioch-manskliga-rattigheter/fakta-om-manskliga-rattigheter/vad-ar-manskliga-rattigheter/
(Hämtad 9/4 2018)
20
Lindholm, Tore, W. Cole Durham, Bahia Tahzib-Lie. Et al. Facilitating Freedom of Religion or
Belief: A Deskbook. Leiden. Martinus Nijhoff Publishers, 2004. S. 175f
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mycket strikt, vare sig de är troende muslimer eller inte. 21 Här menar jag att religionsfriheten
inskränks av staten. På samma sätt menar jag att staten inte borde lagstifta om förbud mot religiös
utstyrsel, om det inte klart och tydligt är en fara för det demokratiska samhället. Ett exempel på
detta är kirpan, kniven eller svärdet som är en del av sikhers religiösa klädsel. Jag anser att kirpan
går att förbjuda eftersom det är ett vapen och kan användas för att direkt skada andra individer. På
liknande sätt har det i flertalet tidigare fall skett en begräsning av individers och gruppers
manifestering av religion. Dock har det ofta rört sig om mer indirekta hot som till exempel slöjan
som bärs av många muslimska kvinnor. Jag ser det som svårare att ge stöd till förbud mot slöjan
eftersom det inte är ett direkt hot mot det demokratiska samhället på samma sätt som kirpan är.
ECHR har i tidigare rättsfall menat att slöjan är ett hot mot statens neutralitet och att den därför
inte bör bäras på offentliga platser som exempelvis i skolan. Det går dock att se att ECHR inte i
lika hög grad anser religiösa kors som ett hot mot statens neutralitet då de har fått utsmycka skolans
väggar i exempelvis Italien.22 Återigen vill jag mena att domstolen inte bör behandla dessa två fall
olika och att statens argument som ofta grundas på nationens tradition och historia inte ska ges för
stort utrymme i domstolens bedömning i olika fall.
I konventionen för mänskliga rättigheter finns en lista på vad rätten att manifestera sin religion
innebär. Däribland finns gudstjänst, utbildning, sedvänjor och andaktsövningar. Dessa kan ske
enskilt eller i grupp, privat eller i offentligheten. Några tydliga exempel på manifestering är
byggande av religiösa lokaler, bruk av traditionella språk, iakttagande av helg-och vilodagar samt
friheten att välja sin religiösa ledare. Flera tydliga exempel på vad manifestering av religion innebär
listas i artikel 6 i diskrimineringskonventionen. Där finns bland annat spridandet av relevanta
publikationer, upprätta välgörenhets- och humanitära institutioner, att undervisa om religioner eller
andra trosuppfattningar i lämpliga lokaler.23 Utifrån tidigare fall går det att se att ECHR i allt större
utsträckning gör bedömningar av fall utifrån den berörda nationens historiska och kulturella
kontext, alltså doktrinen margin of appreciation ges allt mer utrymme. Istället för att göra
bedömningar utifrån individens perspektiv granskas fallen från nationens perspektiv. Det går också
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att se från tidigare fall att det finns en skillnad rörande margin of appreciation, i vissa fall utnyttjas
doktrinen i hög grad medan den i andra fall ges ett mindre utrymme.24
Ett problem som råder är att ECHR är otydliga med vad som anses som tillräckliga och nödvändiga
skäl för att begränsa manifestering av religion. Ett annat problem, som kommer att diskuteras
senare, är att ECHR verkar uppfatta kristendomen som ett mindre hot mot statens neutralitet än
andra religioner.
Som vi tidigare har sett existerar religionsfriheten på två olika plan. Dels planet där alla individer
har rätt att inneha, byta eller inte allas inneha en religion, samt dels på planet där religionen eller
trosuppfattningen utövas. Det första planet kan kallas för att vara en mer privat sfär som handlar
om individens rätt till att exempelvis kunna byta trossamfund utan utomstående påtryckningar. Det
andra planet är mer offentligt där fokus ligger på utövande av religion, så som gudstjänst,
utbildning eller annan utformning av sitt liv utifrån religiösa övertygelser.25

Forum internum och Forum externum
Artikel 9 i Europa konventionen består av två delar. Den första delen kallas forum internum och
handlar om rätten till innehavandet av en religion eller livsåskådning. Den andra delen kallas forum
externum och handlar om rättigheten att få utöva sin religion eller livsåskådning och statens rätt att
begränsa denna frihet. 26 Manifesteringen måste vara nära kopplad till religionen för att forum
externum ska kunna tillämpas. Det kan till exempel handla om gudstjänst, ritualer eller som i denna
studie; bärandet av religiösa symboler. Att förstå denna uppdelning av artikel 9 är viktig för att
förstå hur rätten är fungerar. Den första paragrafen ges tyngre vikt än den andra, eftersom den andra
delen kan begränsas av staten. 27 Som tidigare nämnt står det i andra paragrafen under vilka
premisser en stat får begränsa religionsfriheten. Inskränkningen måste vara 1. Föreskriven i lag 2.
Vara nödvändig för att skydda det demokratiska samhället utifrån: skydd för den allmänna
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säkerheten, allmänna hälsan och moralen samt skydd för andra medborgares fri-och rättigheter.28
En av domstolens uppgifter är att i vissa fall bedöma om en begräsning av manifestering av en
religion har varit berättigad. Det är mycket svårt att avgöra om dessa gränser är rimliga och
domstolen har inga tydliga riktlinjer. Rättspraxis ger heller inte en helt klar bild av situationen.29
Att begränsningen av manifestation är föreskriven i lag är något enklare att konkret avgöra. Dock
kan det vara svårt att bedöma om en lag har inrättats på rimliga grunder som inte kränker rätten till
religionsfrihet. Ett exempel är fallet S.A.S som diskuteras i denna studie. När det gäller den
allmänna säkerheten kan det till exempel handla om identitetskontroller på offentliga platser så
som flygplatser men även denna punkt är inte helt enkel att utstaka. Det kan uppstå problem när
det måste avgöras vilka platser som kräver identifiering och vad skälen till identifieringen är.
Vidare är det minst sagt bekymmersamt att avgöra om en begränsning är nödvändig utifrån den
allmänna moralen eftersom innebörden av detta begrepp ser annorlunda ut över hela Europa. I det
skiftande Europa som vi ser idag går det inte att utstaka gemensamma moraliska värden för alla
eller ens en gemensam moral för respektive land. Denna fråga är svår och omtvistad och det är i
omständigheter där domstolen måste fatta dessa beslut som den juridiska doktrinen margin of
appreciation spelar en mycket betydande roll. Här kan domstolen helt överlåta tolkningen till staten
i fråga eller vara mer restriktiva och ge staten mindre utrymme för deras tolkning. Frågan om vad
skydd för andra medborgares fri-och rättigheter är inte heller helt obestridd. I vissa fall som handlar
om direkt fara för andra medborgares fri- och rättigheter men det råder inte alltid konsensus om
hur långt var individs frihet bör sträcka sig. Detta ser vi också exempel på i fallen som behandlas i
denna studie.
De två rättsfall som studeras i denna uppsats fokuserar på forum externum eftersom det handlar om
begräsningen av utövandet av enskildas eller gruppers religion. Skyddet av innehavandet av en
religion eller livsåskådning innebär till exempel skydd av tvång att förneka eller tillhöra en viss
religion eller livsåskådning. Men tvång i denna mening är inte entydigt och det kan vara svårt att
bevisa externa påtryckningar och vilken eventuell effekt sådana har haft. Så som det ser ut i dag är
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skyddet om att få utöva en religion eller livsåskådning inte helt klart. Även här är det inte tydligt
vilka utövande av religion som ska anses som värda att skydda.30

Margin of appreciation
Enligt A Dictionary of Law Enforcement defineras begreppet margin of appreciation på följande
vis:
A concept created by the European Court of Human Rights to allow a certain amount of freedom for each signatory state
to regulate its own activities and its application of the European Convention on Human Rights without being subject to
review by the Court. This freedom is not available to national courts when considering Convention issues arising within
their own countries. However, in some cases the domestic courts, when reviewing decisions of public authorities under
the Convention, may defer on democratic grounds to those elected bodies.31

För att klargöra skriver Andrew Legg i handboken The Margin of Appreciation in International
Human Rights Law: Deference and Proportionality att i varje mål som en internationell domstol
antar måste det tas hänsyn till valet mellan att följa en särskilt nations (nationen rättsfallet berör)
tolkning av internationella konventioner om mänskliga rättigheter eller att anta sin egen tolkning.
Steget efter valet av tolkning är att domarna bestämmer gränserna för nationens suveränitet i sfären
för mänskliga rättigheter. Doktriner av rättsligt avgörande, så som the margin of appreciation i
ECHR, influerar avsevärt en domstols närmande till domen i fråga.32
Margine of appreciation utvecklades först i ECHR och används där med motivationen att olika
nationer tolkar europakonventionen olika beroende på juridisk och kulturell tradition. Doktrinen
ger, som Europarådet betraktar det, domstolen den nödvändiga flexibiliteten att balansera nationers
suveränitet med sina skyldigheter gällande Konventionen.33
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Denna doktrin ses ofta som problematisk. Vissa kritiker menar helt enkelt att doktrinen är för
förvirrande utan någon klarhet i vad den egentligen innebär. Andra anser att doktrinen innebär
skadliga bibetydelser som hotar mänskliga rättigheter. Vidare skriver Legg att de som godtar
doktrinen som ett gott verktyg i dömande av fall diskuterar den vanligtvis inte mer än i beskrivande
sammanhang.34
Problemet jag ser med margin of apprecitation är att den i vissa fall får en för bred räckvidd och
därmed urholkar rättigheternas universalism och blir alltför kontextberoende. En annan
bekymmersam aspekt av doktrinen är att den kan leda till diskriminering av minoriteter i samhället.
Det är, som ovan nämnt, förbjudet att använda doktrinen i detta syfte men det har i tidigare fall
funnits tendenser att i vissa fall hänvisa till doktrinen för att bevara en nations sekularitet och i
andra fall för att bevara en tradition som rotar sig i religion. I de två fall jag tittar på kan doktrinen
komma att spela denna betydande roll eftersom det handlar om just två olika religioner som också
har olika ställning i samhället. Ett exempel på detta är synen på kristendom som privat i människors
liv medan islam betraktas som att ta form av mer offentliga uttryck.

Religionsfriheten och dess utformning i ECHR
Pamela Slotte forskar inom teologi och juridik. Hon har bland annat skrivit essän ”The Religious
and the Secular in European Human Rights” där hon redogör för sin uppfattning om förhållandet
mellan religion och sekularitet. Slotte menar att religionens ställning och Europadomstolens sätt
att se på religion har formats utifrån dess relation till den framväxande sekulariteten i Europa och
säger vidare att den tidigare sekulära liberalismen har börjat skifta mot en sekulär
fundamentalism.35 Hon resonerar också kring William T. Cavanaughs tankar om att människors
liv ses idag som uppdelat i olika fragment. Det finns de sekulära fragmenten så som politik och
ekonomi och så finns det de religiösa fragmenten som anses vara helt privat i människors liv.36
Slotte menar att detta paradigm inom ECHR utnyttjas som ett slags försvarsmekanism som rotar
sig i osäkerhet av hur religionsfrihet bör tolkas. Detta visas genom att utfallet av mycket liknande
fall varierar stort. Exempelvis kan sägas fallet The Moscow Branch of the Salvation Army v. Russia
34
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kontra fallet Leyla Şahin v. Turkey. Staten Ryssland föreslog att Frälsningsarméns uniformer skulle
förbjudas att bäras på allmän plats då de var ett hot mot den nationella säkerheten.
Europadomstolen ansåg att ett förbud mot uniformerna var orimligt då de inte kunde betraktades
som ett hot mot säkerheten och dömde därmed emot Ryssland. Dock ansåg samma domstol att ett
sådant hot existerar i fallet Leyla Şahin, som handlade om Turkiets förbud mot slöja på universitet.
Turkiet menade att Şahins slöja utgjorde ett hot mot upprätthållandet av sekularitet i den offentliga
sfären.37 Detta är bara ett av flera fall där likande resonemang har uppstått. Här går det att se en
förankring i historien och denna tendens det går att spåra tillbaka till när paradigmskiftet mellan
kyrka och stat började förändras. Kristendomen har genom tiden inte setts som ett hot eftersom
kyrka och stat på många plan har arbetat för samma mål, till exempel välgörenhet i samhället.
Därför har till exempel Frälsningsarmén inte setts som ett hot utan som någonting bekant, tryggt
och gott. Däremot är islam någonting nytt och främmande vars uttryck ställer sig i större kontrast
till statens och samhällets sekularitet.38
Jag är benägen att hålla med Slotte och lägger stor vikt vid hennes forskning, som blir viktig för
denna studie som just behandlar ett fall rörande en individs uttryck av kristendom och ett fall
rörande en individs uttryck av islam. Jag vill också betona den historiska kontexten och menar att
religionsfriheten har formats utifrån sekulariteten uppkomst och att den religiösa och kulturella
traditionen för varje land i Europa spelar en oerhörd roll för hur ECHR tolkar artikel 9.2. Jag tror
att detta har stor betydelse för i vilken utsträckning margin of appreciation tillämpas och hur
doktrinen används olika när det kommer till att argumentera för eller emot vissa religiösa
manifesteringar. Jag vill också mena att detta stödjer det faktum att det i flertalet fall är en minoritet
som får sina rättigheter begränsade.
Det går också att skilja på en inre tro som ses som privat och en yttre tro som ses som offentlig.
Att använda detta särskiljande för att karaktärisera och hantera olika fenomen blir ett slags
maktutövande som brukas av ECHR då uppdelning skapar domstolens uppfattning gällande
religion och därmed hur religionsfriheten bör appliceras på samhället. 39 ECHR tenderar att se
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kristendom som privat och islam som offentlig. Detta visas till exempel i domstolens retorik,
återigen kan vi se detta i exemplet om fallet Frälsningsarmén i Ryssland kontra fallet Şahin. I
förstnämnda fall betonar inte domstolen vikten av statens neutralitet och opartiskhet, istället
bedömde domstolen att ärendet berörde praktiserandet av en tro på individnivå och grupper av
individer och därav skulle domstolen besluta om statens inblandning i religionsfriheten var
berättigad. Ärendet angående slöja på universitetet behandlades istället utifrån bestämmelser så
som demokratiska värderingar, individers respekt mot varandra, statens neutralitet och sekularitet.
Fokus går från en potential specifik överträdelse till en mer generell nivå som berör svårigheterna
att upprätthålla ett demokratiskt samhälle, vilket ECHR antas vilja värna om.40
Detta är överensstämmande med min egen uppfattning om hur samhället ser på olika religioner.
Den kristna tron är för oss välbekant men någonting som stannar inom den privata sfären medan
islam är någonting nytt som syns mer i det offentliga och därav också uppfattas som farligare. Detta
leder till att domstolen resonerar olika beroende på vilka individer och grupper som eventuellt får
sina rättigheter begränsade. Här vill jag mena att islam oftare ses som ett hot mot det demokratiska
samhället eftersom det för västvärlden är någonting relativt nytt och kunskap kring islam är mycket
bristfällig bland allmänheten.
Det går också att se en förändring av flyktingpolitiken i Europa. Inte minst efter den så
kallade ”europeiska flyktingkrisen” som började år 2015. Många länder i Europa kunde inte hantera
det höga trycket av flyktingar vilket ledde till att flera länder stoppade intaget helt eller gjorde en
påfallande begränsning av antalet som tilläts komma in. I andra fall, som till exempel Sverige,
tilläts det istället komma in ett påfallande antal flyktningar vilket också ledde till en mycket
bristfällig hantering av situationen. I och med detta har också allmänheten ändrat uppfattning om
invandrings- och flyktingpolitik och det har uppkommit nya former av rasism och diskriminering
i samhället. Detta visar sig bland annat i den allmänna och politiska diskursen i samhället. I
människors vardag sker det också direkta påhopp på grund av utseende och det är ofta ”de andra”,
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minoriteten, de nykomna, som misstänkliggörs och som måste anpassa sig och följa ”den rätta”
kulturens normer.41
Jag tror att denna förändring i Europa påverkar ECHR:s bedömning av olika rättsfall. Kristendom
och andra sidan är någonting mycket bekant som inte ses som ett hot mot individ eller samhälle.
Därav bedöms fall gällande kristna individer eller grupper utifrån den eller de enskilda troende. Jag
menar också att tillämpningen av margin of appreciation spelar en avgörande roll i dessa fall då
den ges en allt större utrymme vilket riskerar att underminera den universella aspekten av de
mänskliga rättigheterna. Detta agerande från ECHR vill jag framhålla som oberättigat då det är
diskriminerande mot en minoritet i samhället. Jag påstår inte att utfallet av varje dom bör se
annorlunda ut dock bör förutsättningarna och grunderna för argument utgå från en rättvis tolkning
av religionsfriheten oberoende av vilken religion fallet handlar om.
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S.A.S v. Republiken Frankrike
Bakgrund
Den 11 april 2011 lämnade S.A.S (”klaganden”), vars namn domstolen gått med på att inte nämna,
in ett klagomål gällande den franska lagen om förbud mot klädesplagg med avseende att täcka
ansiktet på offentliga platser (lagen infördes år 2010). Klaganden menade att lagen berövande
henne friheten att bära heltäckande ansiktsslöja och att detta var en inskränkning av artikel 3 (ingen
får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning), artikel 8 (rätt
till skydd för privat- och familjeliv), artikel 9 (tanke, samvetsfrihet och religionsfrihet) och artikel
11 (frihet att delta i sammankomster och föreningsfrihet), dels var för sig men också i kombination
med artikel 14 (förbud mot diskriminering).42
S.A.S är fransk medborgare och bosatt i Frankrike. Hon föddes i Pakistan och hennes familj tillhör
den sunnimuslimska kulturtraditionen. Hon säger att hon är hängiven muslim och bär burka eller
niqab i enlighet med sin religion, kultur och personliga övertygelse. Klaganden framhävde att ingen
annan individ, så som hennes make eller annan familjemedlem har tvingat henne att bära dessa.
Klaganden framförde också att hon bar niqab både offentligt och privat, men att bärandet inte är
systematiskt. Hon bar den till exempel ibland vid läkarbesök, för att träffa vänner eller när hon ville
umgås på offentliga platser. Klaganden är alltså tillfreds med att inte alltid bära niqab på offentliga
platser men vill ha möjlighet att göra det, särskilt när hennes andliga känslor kräver det. Klaganden
anser att det speciellt vid vissa tillfällen, så som ramadan, är synnerligen viktigt att bära niqab
offentligt. Detta är inte för att förarga andra individer utan för att själv kunna uppnå en inre frid.
Klaganden begärde inte att få behålla sin niqab på vid säkerhetskontroller (flygplatser, banker
etc.).43

Lagen om förbud mot heltäckande ansiktsplagg
En parlamentarisk kommission bestående av medlemmar från olika partier inrättades år 2009 med
uppgift att skriva en rapport om användandet av heltäckande slöja i Frankrike. Rapporten
färdigställdes i början av 2010 och omfattar cirka 200 sidor. I rapporten finns uppgifter så som att
42
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bärandet av slöja är ett nytt fenomen i Frankrike, innan år 2000 bar nästan inga kvinnor heltäckande
ansiktsslöja medan det 2009 var cirka 1900 personer som gjorde det. Två tredjedelar var franska
medborgare och en av fyra hade konverterat till islam. Enligt rapporten sågs inte den heltäckande
ansiktsslöjan som ett religiöst rättesnöre då den hade använts innan islams uppkomst samt att den
har sitt ursprung i radikala grupper. Vidare kritiserade rapporten niqaben genom att säga att den
strider mot Frankrikes värderingar; frihet, jämlikhet, broderskap. Det underströks att niqab går
emot sekulariteten samt att den inskränker på frihetsprincipen då den är en symbol för en typ av
undergivenhet och genom att ens existera hindrar den principen om jämlikhet och människors lika
värde. Rapporten fastslår vidare att användandet av niqab bestrider broderskapsprincipen och är en
direkt motsats till kontakt med andra individer samt ett uppenbart inkräktande på den franska
principen om att leva tillsammans (le vivre ensemble). Rapporten sade att åtgärder bör vidtas för
att ”befria kvinnor från underkastelsen med en heltäckande ansiktsslöja” 44 , ett förbud bör
övervägas samt att bör staten övertyga och skydda kvinnor. Rapporten fastslår också att det inte
fanns en enhällig majoritet bland parlamentariska kommissionen eller bland partierna i parlamentet
om att anta en lag som medför förbud mot niqab på offentlig plats.45
Medan ovanstående rapport sammanställdes gjordes ett utfärdande av Nationella rådgivande
kommittén för mänskliga rättigheter, CNCDH, angående användandet av heltäckande ansiktsslöja.
Detta utfärdande sade att det inte borde införas ett förbud eftersom endast principen om sekularitet
inte kunde användas som grund för ett allmänt förbud. Detta eftersom det inte var staten som skulle
avgöra huruvida frågan hamnade inom området religion och att den allmänna ordningen enbart
kunde motivera förbud om ett sådant var begränsat i tid och rum. Vidare sade utfärdandet att ett
förbud kunde leda till stigmatisering av islam samt att det kunde bli till muslimska kvinnors nackdel,
eftersom att de kvinnor som bar slöjan under tvång skulle hindras tillträde offentliga platser.
Utfärdandet förespråkade istället att stöd till kvinnor som utsätts för våld måste prioriteras av
politikerna samt att bekämpning av bakåtsträvande bör ske genom dialog, öppenhet och
återhållsamhet med avsikten att utveckla en bättre förståelse för religioner samt att republikens
principer bör främjas.46
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Trots delade meningar från olika håll antogs den 11 oktober 2010 en lag om förbud mot heltäckande
ansiktsplagg på offentliga platser. En lag enbart mot slöja ansågs inte som tillräckligt juridiskt
starkt, därmed infördes förbudet mot alla sorts plagg som täcker hela ansiktet på offentligt plats.
Propositionen för lagen innehöll en motivering där det bland annat framfördes att användandet
av ”heltäckande ansiktsslöja är en sekteristisk manifestation för ett avvikande av republikens
värderingar” 47 (frihet, jämlikhet, broderskap) som utgör grundstenen i det franska samhället.
Vidare i motiveringen stod det att isolering på detta sätt (alltså bärande av heltäckande slöja), också
när det sker frivilligt eller är accepterande, strider mot principen om respekt för människovärdet
och att det inte bara handlar om den enskilda som bär plagget utan också mot andra som delar det
offentliga rummet. Det inskränker också på jämlikheten mellan kvinnor och män.48

S.A.S framställning av klagomålet
Klaganden hävdade att även om inskränkningen var föreskriven i lag strävade den inte efter att
uppnå några av de lagliga syften som avses i bestämmelsen och var inte nödvändig i ett
demokratiskt samhälle. Klaganden konstaterade att denna inskränkning inte kunde sägas kunna
rättfärdiga resonemanget att det är ett skydd för den allmänna säkerheten då åtgärden inte gällde
högriskplatser så som flygplatser utan gällde offentliga platser i stort. 49 Angående regeringens
argument att exponerande av ansiktet är ett nödvändigt element för respekt i det franska samhället,
invände klaganden och menade att regeringen inte hade tagit hänsyn till minoriteters kulturella
sedvänjor som inte nödvändigtvis delade denna åsikt om uttryck för ömsesidig respekt och att det
finns andra sätt att visa respekt för sina medmänniskor. 50 Vidare sade klaganden också att
regeringens framställning av niqab och burka som ett hinder för att upprätthålla principen om
jämställdhet var alldeles för förenklad. Hon menade att niqab i många sammanhang var ett
feministiskt uttryck som visade på emancipation, självhävdelse och engagemang i samhället. Hon
fortsatte med att säga att det inte går att påstå att plagget hindar kvinnor från att agera som enskilda
individer då det i de flesta fall sker frivilligt och utan några motiv att konvertera andra individer.
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Klaganden menade också att undantaget i lagen gällande ”högtider alternativt konstnärliga eller
traditionella evenemang” bör ses som diskriminerande eftersom den kristna majoriteten då får
möjlighet att offentligt bära kläder som dolde ansiktet i samband med kristna högtider medan
muslimska individer förbjöds denna möjlighet, även under ramadan.51

Regeringens framställning av fallet
Regeringens första syfte med lagen var att garantera den allmänna säkerheten då lagen gjorde det
möjligt att identifiera enskilda och förhindra identitetsbedrägeri samt skydda personer och
egendom. Det andra syftet med lagen var att ”skydda personers fri- och rättigheter” genom att
säkerställa ”respekt för ett antal minimivärderingar för ett öppet och demokratiskt samhälle”.
Regeringen menade här att en av värderingarna handlade om ”leva tillsammans”-principen och
sade vidare att ansiktet spelar en betydande roll när det kommer till samspelet mellan människor
och att ansiktet visar en unik sida hos varje individ som hjälper oss att identifiera varandra. Genom
att dölja ansiktet bryts detta sociala band och blir ett hinder för principen om att leva tillsammans.52
Vidare menade regeringen att plagget är diskriminerande då det enbart brukas av kvinnor och
därmed nekar kvinnor till en individuell plats i samhället. Till sist framförde regeringen att plagget
inte respekterar alla människors lika värde då det undanhåller kvinnor det offentliga rummet och
att det är avhumaniserande samt strider mot likavärdesprincipen. Vidare höll regeringen inte med
den studierapport (som klaganden hänvisade till) som skrivits av två utomstående intervenienter
och som menade att den heltäckande slöjan bars frivilligt och att de kvinnor som slutat bära plagget
hade gjort så på grund av allmänhetens negativa inställning emot plagget. De ansåg att studien inte
var trovärdig på grund av tvivelaktiga metoder i urval av studieobjekt. Regeringen sade till sist att
lagen inte kunde ses som diskriminerande mot muslimska kvinnor då fenomenet att bära plagget i
fråga var nytt och ovanligt i Frankrike och att flertalet gånger hade kritiserats av muslimer med
hög ställning i samhället. Förbudet gällde oavsett religiös tro och kön.53
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Utfall av klagomålet
Den 1 juni 2014 kom utfallet av fallet S.A.S v. Frankrike. Domstolen fastställde med femton röster
mot två att det inte hade skett en kränkning av artikel 9 i konventionen. De fastställde också med
en stor majoritet av rösterna att det inte hade förekommit en kränkning av artikel 8, 10 och att det
heller inte hade skett en kränkning av ovanstående artiklar i enlighet med artikel 14. 54 S.A.S
förlorade alltså fallet och förbudet av heltäckande ansiktsplagg upphävdes inte.

Eweida v. Storbritannien
Bakgrund
Den 10 augusti 2010 lades ärendet gällande Eweida fram i ECHR. Ursprungligen handlade det om
fyra klagomål samtliga gällande uttryck av religion som strider mot klagandenas respektive
arbetspolicy.
Eweida levde i Egypten under sin första 18 år och tillhör den koptiska kyrkan. Sedan år 1999
arbetade hon för det privata flygbolaget British Airways Plc. Alla anställda på företaget som
arbetade med kundkontakt bar en obligatorisk uniform. Kvinnornas uniform bestod av en skjorta
med tillhörande kravatt. Enligt guide för hur uniformen skulle bäras stod det att alla accessoarer
eller klädesplagg som en anställd enligt sin religiösa övertygelse bar alltid skulle täckas över med
uniformen så att den religiösa symbolen inte syntes. Om detta inte skulle vara möjligt måste den
anställda ansöka om tillstånd om att få bära accessoaren eller plagget. Bland de plagg som ansågs
vara accepterade att bära på grund av religiös övertygelse var bland annat hijab (slöja) och den
sikhiska turbanen, om de bars i färger godkända av flygbolaget. Om en anställds accessoarer eller
kläder inte hade godkänts av flygbolaget tvingades de ta av det eller skickades hem för att byta
kläder eller accessoar.55
Eweida bar ett korshalsband men dolde det under kravatten som tillhörde uniformen. År 2006
bestämde sig Eweida för att bära korset utanför kravatten så att det blev synligt. När Eweida blev
ombedd att ta av sig eller dölja korset vägrade hon först, dock efter en diskussion med en högre
uppsatt chef gick hon med på att dölja korset under kravatten igen. Samma år, några månader senare
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upprepades händelsen och Eweida gick återigen med på att dölja korset men enbart för att hon
varnats att hon annars måste åka hem utan att få betalt. En än gång upprepades händelsen men
denna gång valde Ewieda att återvända hem utan att få betalt, hon kunde endast återkomma till
arbetet när hon gick med på att inte synligt bära korset. En kort tid efter detta erbjöds Eweida ett
administrativt arbete på samma flygbolag där det inte krävdes uniform och där hon skulle kunna
bära korset synligt. Eweida tackade emellertid nej erbjudandet. En månad efter detta fick media
upp ögonen för händelsen och British Airways kritiserades för policyn om religiösa accessoarer
och kläder. Detta ledde till att flygbolaget ändade sina direktiv och år 2007 godkändes bärandet av
kors på samtliga avdelningar på flygbolaget. Eweida återvände till sitt ursprungliga arbete men
vägrades ersättning för den tid hon varit avstängd.56
Eweida menade att sanktionerna emot henne som vidtagits av flygbolaget stred mot artikel 9 i
konventionen. Regeringen samtyckte inte med klaganden och bjöd in ECHR att bedöma
klagomålet. Regeringen menade att klagomålet borde ses som antingen otillåtligt eller som att det
inte hade skett en inskränkning av konventionen.57

Eweidas framställning av fallet
Eweida menade att synligt bärande av ett kors var allmänt erkänt som en form av utövandet av
kristendom och avvisade därav regeringens ståndpunkt att klagomålet inte föll under artikel 9.
Eweida sade att regeringens påstående var för vag för att praktiskt kunna appliceras på fallet och
att det skulle kräva en teologisk debatt för att kunna avgöra om korset inte var ett uttryck för
kristendom och menade vidare att en sådan debatt låg utanför ECHR:s kompetens. Det kunde heller
inte understödjas av ECHR:s rättspraxis. 58 Utöver detta menade Eweida att en begränsande
tolkning av vad som anses som inskränkande av artikel 9 skulle strida emot vikten av religionsfrihet
som fanns inom ECHR. Eweida ansåg att nationell lag hade misslyckats att ge henne tillräckligt
skydd om hennes rättigheter under artikel 9.59
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Regeringens framställning av fallet
Regeringen ansåg att synligt bärande av kors inte var en nödvändighet för kristna personer och att
det inte heller var en erkänd form av utövandet av kristendom. Regeringen menade att Eweidas
önskan om att bära korshalsbandet synligt inte var en nödvändighet för att utöva hennes religion
och att klagomålet därav inte föll under artikel 9 i konventionen. Regeringen lade också fram en
alternativ bedömning av fallet där som sade att även om synligt bärande av kors var en form av
manifestering av kristendom hade det ändå inte skett en inskränkning av artikel 9. Här refererade
regeringen till ett tidigare fall som dömts i det brittiska överhuset, R (Begum) v. Governors of
Denbigh High School.60 Regeringen menade att de fall där en inskränkning av artikel 9 hade skett
var när den anställda i fråga trots avgång från arbetet och sökandet av ett nytt arbete, inte kunde
undvika krav som gjorde det omöjligt för dem att utöva sin religion. Regeringen menade att Eweida
kunde välja att bära korset om det var dolt under uniformen när hon var i kontakt med kunder.
Dessutom hade Eweidas arbetsgivare erbjudit henne ett annat jobb, med samma lön, som skulle
innebära att hon kunde bära korset synligt. Vidare menade regeringen att Eweida hade kunnat byta
jobb eller burit synligt burit korset på sin fritid var tillräckliga skäl för att garantera deras rättigheter
enligt artikel 9 under nationell lag.61

Utfall av klagomålet
ECHR bedömde Eweidas klagomål som möjligt att ta upp till sakprövning och röstade fem mot två
att det hade skett en inskränkning av artikel 9 i konventionen samt att det inte var nödvändigt att
granska fallet separat enligt artikel 14 i kombination med artikel 9. Domstolen fastslog också att
staten skulle ersätta Eweida ekonomiskt med totalt 32 000 euro samt betala eventuell skatt som
kunde tillkomma på grund av icke ekonomiska skador som skett.62
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ECHR:s bedömning av fallen
S.A.S v. Frankrike
ECHR prövade klagomålet både enligt artikel 8 (rätt till skydd av privat- och familjeliv) och artikel
9 (tanke- samvets- och religionsfrihet), dock med mest vikt på artikel 9. Domstolen såg det som att
klaganden stod inför ett val att antigen avstå från att bära plagget och därav avstå från att följa sina
religiösa övertygelser eller så skulle hon bli tvungen att bryta mot lagen och riskerar rättsstraffliga
påföljder. Domstolen fastslog att det har skett en ”inblandning” i eller ”begränsning” av utövandet
av religion som skyddas av artikel 8 samt artikel 9. Sådana inbladningar eller begränsningar är inte
accepterade om de inte är föreskrivna i lag eller är nödvändiga för att upprätthålla det demokratiska
samhället.63 Domstolen gjorde bedömningen att begränsningen föreskrivs i paragraf 1, 2 och 3 i
lagen om förbudet och därmed kan begränsningen accepteras. Domstolen såg också att lagen har
två huvudsakliga syften. Det första syftet som var att skydda den allmänna säkerheten och det andra
syftet, att bevara respekten av minimivärderingar i ett öppet demokratiskt samhälle. Domstolen
påpekade att det andra stycket i artikel 8 och artikel 9 inte direkt hänvisar till det andra av ovan
nämna syften eller till de tre värderingar som regeringen betonade (frihet, jämlikhet och
broderskap). Domstolen godtog att den lagstiftande församlingen i landet antog det ifrågasatta
förbudet med avsikt att behandla frågan rörande den allmänna säkerheten, enligt andra delen i
artikel 8 och artikel 9 i konventionen.64
Domstolen ansåg att respekten för människovärdet inte kan rättfärdiga ett förbud mot heltäckande
slöja på offentlig plats. Detta eftersom plagget är ett uttryck för kulturell identitet som också bidrar
till mångfalden inom ett demokratiskt samhälle.65 Dock höll domstolen med regeringen angående
ansiktets betydande roll gällande respekt mellan människor. De bedömde därav att döljandet av
ansiktet utgör ett hinder för andras rätt att umgås på offentliga platser, något som gör det enklare
att leva tillsammans. Vidare betonade domstolen vikten av ett mångfaldigt samhälle där alla
individer visar en ömsesidig respekt mot varandra. Men fortsatte med att säga att nationella
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myndigheter är bättre lämpade att göra bedömningar gällande lokala behov och att inhemska
makthavares roll bör ges stort utrymme i denna fråga.66
Domstolen påpekade att reglerna om krav om behovet att skydda medborgares fri- och rättigheter
samt att bevara den allmänna ordningen ser olika ut i olika länder och att det beror på landets i
fråga historiska traditioner. Med detta i åtanke konstaterade domstolen att valet av omfång för
sådana regler, upp till en viss nivå, oundvikligen måste göras av landet i fråga på grund av nationens
särskilda förhållanden. Därmed ålåg det domstolen att avgöra om detta omfång av åtgärder var
rättfärdigade och välanpassade.67
Domstolen fastställde att uppfattningen om att lagen om förbudet mot heltäckande ansiktsplagg
hade uppkommit på grund av statens vilja att skydda kvinnor som bar plagget under tvång var en
feltolkning och att det framgick tydligt i lagen att det inte var syftet med förbudet. Vidare ansåg
domstolen att det var berättigat av staten att kräva att individers ansikten skall kunna identifieras
vid säkerhetskontroller och på ID-handlingar. Dock ansåg domstolen att förbud av plagget på
offentlig plats enbart var berättigat om den allmänna säkerheten stod på spel och fastställde att
staten inte hade påvisat en sådan situation. I och med detta kunde inte domstolen fastställa att
införandet av lagen om förbud, i ett demokratiskt samhälle, är nödvändigt för den allmänna
säkerheten enligt artikel 8 samt artikel 9 i konventionen.68
Efter detta klargörande var det upp till domstolen att bedöma om statens andra syfte med lagen (att
säkerställa att minimikraven för att leva tillsammans i samhället efterlevs som en del av ”skyddet
för andra personers fri- och rättigheter”) var berättigat. Domstolen menade att det absolut ligger i
statens händer att ansvara för att säkerställa att individer i samhället kan leva tillsammans samt
accepterade domstolen ståndpunkten om att döljandet av ansiktet påverkade denna princip (att leva
tillsammans) negativt. Alltså, statens syfte rörande principen broderskap och att ”leva tillsammans”
sågs som berättigat för att införa förbud mot plagget.69
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Domstolen påpekade att de förstod att antalet kvinnor denna lag berörde var ytterst litet i proportion
till hela den franska befolkningen och även i proportion till muslimska medborgare i landet. Den
andel kvinnor som bar plagget frivilligt och av religiösa skäl hade dock utan tvekan påverkats
negativt av lagen. Förbudet ledde till en begränsning av kvinnors självbestämmande rätt och rätten
att forma sin identitet. Domstolen noterade också att trots att lagen inte direkt riktade sig mot
muslimska individer var majoriteten av de berörda just denna specifika grupp. Trots detta ansåg
domstolen att säkerställandet av principen ”leva tillsammans” måste prioriteras över det faktum att
vissa individer i samhället begränsades från att ge uttryck för sin identitet och religiösa tro. Här
betonade domstolen återigen vikten av nationens makthavares roll i frågor om allmänna principer
och menade alltså att staten Frankrike har ett stort tolkningsutrymme i ärendet.70

Eweida v. Storbritannien
Domstolen påpekade att enligt konventionen är tanke-samvets- och religionsfrihet ett av de
fundamentala elementen i ”ett demokratiskt samhälle” samt att denna rättighet är mycket viktig för
religiösa individer så väl som icke religiösa. Domstolen fastslog att en begränsning av paragraf 2
i artikel 9 måste vara föreskriven i lag och nödvändig för att skydda det demokratiska samhället.71
Domstolen klargjorde vidare att det i Eweidas fall handlade om ett klagomål gällande ett
privatföretag och att domstolens uppgift då var att bedöma om staten (Storbritannien) har gjort
tillräckligt för att skydda klagandens rättigheterna under artikel 9. Domstolen menade att det inte
finns en klar definition av statens positiva och negativa skyldigheter enligt konventionen men att
det måste finnas en rättvis balans mellan individens intresse och samhället i stort när det kommer
till applicerandet att margin of appreciation.72
Domstolen fastslog att Eweida manifesterade sin religiösa tro genom att bära korshalsbandet och
att British Airways hade hindrat denna manifestering genom avstängningen från jobbet. 73 I
Storbritannien finns det inga lagbestämmelser angående religiösa kläder eller symboler på
arbetsplatser. Domstolen fastslog att den nationella domstolen i Storbritannien hade fokuserat på
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lagen om diskriminering och menade att bristen av specifikt skydd enligt nationell lag, ledde till
att klagandens rättigheter om att få manifestera sin religion genom bärande av korshalsband var
otillräckligt skyddad. 74 Vidare menade ECHR att den nationella domstolen hade agerat inom
doktrinen margin of appreciation men att en rättvis balans inte hade gjorts mellan klaganden och
flygbolaget. Domstolen framförde att på ena sidan av vågen stod Eweida med sin rättighet att
manifestera sin religion, någonting som är viktigt för att ett demokratiskt och tolerant samhälle ska
kunna upprätthålla pluralism och mångfald. Men också för att värdera en enskild individ som håller
religionen som en central del i sitt liv och att denna ska kunna förmedla det till andra individer i
samhället. På andra sidan vågen, fanns ett företag som ville skydda sin image. Domstolen gjorde
bedömningen att de nationella domstolarna hade lagt för stor vikt på den senare sidan av vågskålen
och menade att Eweidas kors var så pass diskret att det inte möjligen kunde ha avvikit från att
upprätthålla ett professionellt utseende.75
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Tolkningsskillnader i fallen S.A.S v. Frankrike och Eweida v. Storbritannien
I detta kapitel besvaras frågan om vilka eventuella tolkningsskillnader som uppträder i domarna.
ECHR beslutade i S.A.S:s fall att den omstridda begränsningen av artikel 9 ansågs vara ”nödvändig
i ett demokratiskt samhälle” och att detta gällde både enligt artikel 8 och artikel 9. Begränsningen
av religionsfriheten hade alltså varit nödvändig och berättigad av staten. Domstolen beslutade
också att det inte hade skett en inskränkning av artikel 8 (rätt till skydd för privat-och familjeliv)
eller 9 i kombination med artikel 14 (förbud mot diskriminering. 76 Som ovan nämnt var ECHR:s
uppgift att bedöma om statens inblandning i religionsfriheten i syfte att upprätthålla det
demokratiska samhället var berättigat. Staten lade fram två syften med lagen, det första att skydda
den allmänna säkerheten. Detta syfte berättigades inte av domstolen eftersom det heltäckande
ansiktsplagget inte sågs som ett hot mot den allmänna säkerheten. Statens andra syfte, att
säkerställa skyddet av personers fri- och rättigheter genom att upprätthåll ”leva tillsammans”principen berättigades däremot av domstolen. Eftersom ett stort utrymme gavs åt margin of
appreciation kunde domstolen bedömda att staten Frankrike inte hade inskränkt artikel 9 eftersom
åtgärden var föreskriven i lag. Domstolen ansåg att lagen om förbud mot plagget i fråga var en
rimlig åtgärd för att skydda andra personers fri- och rättigheter i anda att ”leva tillsammans”.77
I Eweidas fall fastslog domstolen att nationella myndigheter hade misslyckats med att ge tillräckligt
skydd för klagandens rätt att manifestera sin religion enligt artikel 9. På denna grund ansåg
domstolen att det inte var nödvändigt att göra en bedömning av klagomålet enligt artikel 9 i
kombination med artikel 14.78 Domstolen ansåg att överträdelsen av klagandens rätt att manifestera
sin religion hade orsakat stress, frustation och ångest hos klaganden och tilldelade klaganden 2000
EUR för icke ekonomiska skador.79
I båda ovanstående fall har det skett en begränsning av artikel 9.2 i konventionen. Det går nu att se
några tydliga skillnader i domstolens bedömning. Den stora skillnaden är att det i fallet rörande
S.A.S fanns en lag som gjorde att domstolen accepterade begränsningen. Domstolen ansåg också
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anledning till införandet av lagen var befogat och att det fanns ett större syfte med lagen som
prioriterades över den grupp som främst berördes av förbudet. I fallet rörande Eweida menade
istället domstolen att staten inte hade gjort tillräckligt för att skydda individens religionsfrihet.
Fallet i Frankrike handlade om att upprätthålla nationens principer om att kunna ”leva tillsammans”
i ett demokratiskt samhälle. Det andra fallet handlade om att få uttrycka sin religiösa tro på
arbetsplatsen. Det ter sig som att en osäkerhet i ECHR har lett till olika tolkningar om var gränsen
för inskränkning av artikel 9.2 går. Detta ses genom tillämpningen av margin of appreciation. I
S.A.S betonar domstolen att staten har en mycket stor roll i avgörandet för vad som anses rimligt i
det franska samhället. Här ställer doktrinen till det för individen som vill ge uttryck för sin religiösa
tro. I Eweida menar domstolen att användandet av doktrinen inte har gått rätt till då det inte
existerade en rättvis balans mellan klaganden och flygbolaget som klagomålet riktades mot. En
sådan rättvis balans var ingenting som det talades om i det franska fallet. Återigen ser vi hur margin
of appreciation är en mycket komplex doktrin som inte har tydliga anvisningar om hur den bör
tillämpas. Vi ser att domstolen tillåter staten Frankrike nästan helt och hållet bestämma hur
religionsfriheten i landet bör se ut. Detta leder till att universalismen i rättigheten urholkas. Det är
dessutom föga förvånande att det är en grupp människor i minoritet som drabbas av beslutet. Detta
står i stor kontrast till tolkningen av rimlig tillämpning av doktrinen i fallet i Storbritannien där
domstolen ser en stor betydelse av att avgränsa statens möjlighet att utnyttja doktrinen på samma
sätt som i S.A.S. Här trycker domstolen istället på att det måste finnas en rimlig balans mellan
individers religionsfrihet och statens intressen. Att denna tolkningsskillnad enbart beror på att den
ena klagomålet handlar om muslimers rättigheter och det andra klagomålet handlar om kristnas
rättigheter går inte att garanterat säga men att döma från tidigare fall samt se på situationen utifrån
den teori som diskuteras i denna uppsats finns det ett tydligt mönster.
Domstolen har också tolkat fallen olika i aspekten privat- eller offentlig religion. Detta framgår av
att de i Eweidas fall betonar vikten av att individen ska ha rätt till att uttrycka sin religion och att
detta inte sker på ett vis som är en fara för andra eller som gör andra obekväma. Domstolen tolkade
inte korshalsbandet som någonting som skulle störa den professionalitet som flygbolaget ville
förmedla eftersom det var diskret. Å andra sidan såg de den heltäckande slöjan som en mer tydlig
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symbol för en religion och ansåg att den inte gick att förena med vissa normer som finns i det
franska samhället.
Det går också att se att domstolen tolkade också domarna utifrån olika perspektiv. I Eweida gick
domstolen ner på individnivå och tolkade fallet utifrån klagandens perspektiv. I S.A.S intog
domstolen statens perspektiv i frågan och gjorde en bedömning utifrån ett bredare sammanhang i
samhället än det gjordes i Eweida. När detta sker ter det sig om att domstolen har mer förståelse
för Eweidas klagomål än S.A.S:s klagomål. Att domstolen verkar kunna relatera mer till Eweida
kan ha ett samband till uppfattning om att kristendom är någonting bekant och bekvämt som vi vet
hur vi ska hantera medan fientlighet mot islam är utbredd i Europa.
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Förbud i förenlighet med religionsfrihet
Frågan som besvaras i detta kapitel är hur, enligt min teori, förbud mot manifestering fungerar i
förenlighet med religionsfrihet i Europa. Efter granskning av fallen S.A.S och Eweida är mitt svar
på denna fråga att förbudet mot niqab och burka inte är förenligt med religionsfrihet. Nedan följer
en redovisning som återkopplar till det tidigare teorikapitlet.
Från granskning av domarna går det att urskilja att domstolen resonerar utifrån olika perspektiv
beroende på vilken religion det handlar om. I Eweidas fall betonade domstolen vikten av att hon
som individ skulle få uttrycka sin identitet genom att bära en religiös symbol. Här sattes individens
rättighet först. I S.A.S:s fall handlade det istället om hur andra personer, icke niqab- och burkabärande, kände inför plagget. I S.A.S:s fall såg domstolen alltså inte frågan från ett
individperspektiv utan satte samhället i stort som första prioritet. Domstolen menade i Eweidas fall
att pluralism är viktigt för ett demokratiskt samhälle och att Eweida därför borde få bära sitt kors.
Samma princip skulle kunna tillämpas på S.A.S:s fall, men där väljer domstolen att avgränsa
pluralismen med anledning att skydda demokratin. Domstolens mycket olika förklaringar till att
skydda samhället leder till en orättvis bedömning och eftersom domstolen också kan rättfärdiga
sina egna förklaringar genom att framställa det som att de i båda fallen vill skydda demokratin kan
de se sig själva som klanderfria.
Denna tendens stämmer väl överens med det som tidigare diskuterades i mitt teorikapitel.
Domstolen betonar tolerans och pluralism men resonemangen inte vilar på samma grunder i alla
rättsfall. Som har visats av min granskning har ’pluralism’ förståtts på olika vis. Å ena sidan säger
domstolen i Eweidas fall att det är viktigt att bevara pluralismen och därför medger att en onödig
inskränkning av artikel 9.2 har skett. Å andra sidan säger domstolen i S.A.S:s fall att pluralism och
tolerans handlar om principen ”leva tillsammans” och att det innebär en respekt för varandra och
ett samspel mellan människor. Men att detta skulle tillämpas genom att minoriteten måste rätta sig
efter majoriteten av befolkningen för att majoriteten ska känna sig bekväma och trygga är inte rätt
väg att gå. Jag anser att tolerans bör betyda att människor i ett samhälle kan leva tillsammans även
om alla inte lever sina liv likadant och att minoriteter inte alltid ska vara de som måste anpassa sig
efter vissa normer som har uppkommit av trångsynta traditioner och vana. På nytt ser vi den
historiska kontextens roll i hur domstolen bedömer olika fall. Utfallet av domen beror på vilken
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inställning majoriteten av samhället har till religionen i fråga. Men jag anser att personer som bär
niqab eller burka i sig inte utgör en större fara för samhället än någon annan individ därför ser jag
inget hinder för att majoriteten av befolkningen ska kunna leva tillsammans med denna minoritet.
Samhället bör acceptera denna förändring som har skett och som fortfarande sker genom att alla
parter visa tolerans i form av respekt och samförstånd. Om missnöje råder bör förbud mot vissa
religiösa symboler medan acceptans av andra inte tillåtas. Denna separation leder till ett
särskiljande av människor vilket resulterar i rasism och diskriminering.
Det är också anmärkningsvärt att domstolen verkar göra en skillnad på korset och niqab och burka
i sig. Korset anses som diskret och icke besvärande för att bevara ett professionellt utseende medan
niqab och bruka ses som så pass starka symboler att det stör själva harmonin i samhället, som enligt
den franska staten gör det omöjligt för människor att fungera tillsammans. Jag menar att dessa
religiösa symboler bör behandlas likadant och att den ena inte är starkare än den andra. Det är givet
att ett heltäckande ansiktsplagg inte får bäras vid identitetskontroller på till exempel flygplaster
men detta beror på praktiska skäl som inte har att göra med någon parts generella inställning mot
en viss religion. Om korset inte anses som ett hot mot samhället bör andra religiösa symboler och
klädesplagg inte heller göra det. Återigen ser jag en stor likhet mellan fallen i min studie och andra
fall så som Frälsningsarmén i Ryssland och förbudet mot att bära slöja på universitet i Turkiet. Den
kristna gruppen ses som ofarlig medan den muslimska gruppen anses vara ett hot som måste
anpassa sig och neutraliseras genom förbud av religiösa symboler. Detta ser jag har en koppling
med att människor medvetet eller omedvetet delar upp livet i olika fragment där
fragmentet ”religion” hör till det privata livet och därför inte ges stort uttryck i människors
offentliga vardagsliv. Ett litet korshalsband ses därför som en detalj som inte berör någon annan än
människan som bär det medan en symbol som niqab och burka uppfattas som mycket påträngande
i andra människors liv. Detta leder till att islam anses som en mer offentlig religion där muslimer i
högre grad än kristna öppet uttrycker sin religiositet. Denna religiösa öppenhet som många ännu
inte är vana vid gör att islam anses som ett större hot mot demokratin och harmonin i samhället.
Ytterligare ett problem som orsakar diskriminering av islam är att doktrinen margin of appreciation
appliceras mycket olika i olika fall. Domstolen ger doktrinen olika stort utrymme och ett mönster
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har uppstått där fall gällande kristendomen gynnas av detta medan fall gällande islam missgynnas.
Enligt min mening är denna skillnad obefogad, dels eftersom det inte ges någon begriplig anledning
till detta, dock, även om det skulle förekomma en uttalad anledning till denna företeelse ser jag det
som osannolikt att den anledningen kunde vara motiverad av till fullo sakliga och objektiva grunder.
Detta eftersom det i nuläget inte verkar finnas någon vettig anledning till detta särskiljande av
fallen. En naturlig följd av denna kritik blir således att dessutom kritisera domstolen i de fall där
doktrinen ges ett mycket stort utrymme eftersom detta leder till att rättigheten om religionsfrihet
urholkas. S.A.S är ett exempel på detta där staten Frankrike gav ett så pass stort utrymme att de
praktiskt taget hade fullmakt i frågan. Domstolen menade att det var viktigt att frågor av denna
natur avgjordes av staten själv eftersom staten var mest lämpad att bestämma vad som var bäst för
Frankrike. Att domstolen lämnade ifrån sig sin makt på det viset gjorde att den rättighet som ämnar
vara gällande för alla länder förlorade sin särställning och dess betydelse reducerades till ett nästan
obefintligt plan.
Trots att lagen gällande förbud mot heltäckande ansiktsplagg innefattar fler plagg än de religiösa
framgår det tydligt att lagen främst är till för att stoppa muslimska kvinnor från att bära niqab och
burka. Jag menar att denna lag har uppkommit från en rädsla för islam som staten Frankrike inte
är kapabel eller benägen att hantera på ett långsiktigt och icke diskriminerande vis. Denna lag är
ett tecken på att samhället viker sig för den islamofobi som i allt större grad har brett ur sig i Europa
så väl som andra delar i västvärlden.
Jag menar att förbud mot religiösa klädesplagg och accessoarer inte är förenligt med rätten till
religionsfrihet. Som tidigare nämnt bör självfallet symboler i form av vapen förbjudas men endast
ett fåtal sådana existerar. Jag anser att manifestering av religion bör vara laglig så länge det inte
direkt skadar andra personer, till exempel genom att bruka våld. Jag tror också att döljande av sitt
eget ansikte inte skadar andra människor eller hindrar dem från att fritt röra sig på offentliga platser.
Självfallet är det ovanligt för större delen av befolkningen i till exempel Frankrike att interagera
med personer som bär niqab eller burka eftersom den gruppen är mycket liten. Men att förbjuda
plagget på grund av en trångsynt norm är att överreagera. Om en stat vill vara neutral måste alla
religioner behandlas lika och inte ge större utrymme åt den religion som har längst tradition i landet.
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Individer som bär niqab eller burka gör det inte på grund av respektlöshet för sina medmänniskor
och det hindrar inte heller andra personer från att leva sina liv som de själva önskar. Jag menar att
tolerans och pluralism bör ta formen av en majoritet som accepterar en minoritet och att ett
demokratiskt samhälle har sin grund i respekt för alla människor.
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Sammanfattning
Den kritiska granskning som har genomförts i denna studie har visat på många tvivelaktigheter i
ECHR:s bedömning av olika rättsfall. Jag har kunnat se skillnader i hur domstolen resonerar kring
klagomål inlämnade av kristna individer eller grupper kontra muslimska individer eller grupper.
ECHR:s, såväl som andra parters (tex stater och icke statliga människorättsorganisationer) tolkning
av religionsfriheten varierar stort och det råder inte konsensus om vad rätten om religionsfrihet
innebär eller inte innebär. Denna studie har visat på samma sak som tidigare forskare har pekat på;
att religionsfriheten är mycket komplex. Varje fall är unikt och domstolens bedömning av hur
begränsningen av manifestering av religion bör tolkas är mycket olika från fall till fall. Min
granskning av fallen Ewieda v. Storbritannien och S.A.S v. Republiken Frankrike ger stöd till min
teori om att det finns en tendens i ECHR att särskilja religioner åt när en bedömning görs. En
nations historiska relation till religionen i fråga verkar i hög grad påverkar tolkningen av artikel 9.
En annan faktor som är sammanvävd med detta är fientlighet mot islam som idag är ett utbrett
fenomen i Europa. Allmänhetens negativa inställning mot islam påverkar politikers och domstolars
attityd jämtemot religionen. Detta är någonting som hotar demokratin och pluralismen i samhället
och rättigheter om att få uttrycka sin religion öppet är inte en självklarhet för alla.
Jag anser att förbud mot religiösa symboler, så som niqab och burka, inte är förenligt med
religionsfrihet. Bärandet av religiösa plagg eller accessoarer på offentliga platser är inte en fara för
samhället och det hindrar inte andra från att leva så som de behagar. Det är klandervärt att ECHR
inte är mer objektiv i sina bedömningar av rättsfall gällande denna fråga. Denna partiska tolkning
av rättigheten syns bland annat då tillämpningen av margin of appreciation i vissa fall ges ett allt
för stort utrymme vilket leder till att religionsfrihetens universalism urholkas. Detta är en felaktig
tillämpning av juridiken och för att skapa en rättvisare domstol som värderar alla religioner
likvärdigt bör sådana orättvisor inte få vara återkommande.
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Framtida forskning
I en framtida studie i detta ämnet vore det intressant att arbeta inom en bredare tidsram för att kunna
titta på fler fall som har tagits upp i ECHR. Med ett större material skulle det vara möjligt att se
ytterligare skillnader och likheter i domstolens bedömning av olika fall. Det vore också intressant
att granska fall som berör andra religioner än islam och kristendom för att se om som det även där
finns skillnader i ECHR:s resonemang. Denna fråga skulle också kunna kompletteras med en
djupare och ännu mer genomgående teori om religionsfrihet och begräsningar av den. Till sist kan
tilläggas att det vore intressant att titta på fall utanför Europa för att se om samma tendenser som
vi har sett i ECHR kan ses i andra delar av världen.
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