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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om ligestilling mellem kvinder og mænd i Den Europæiske Union – 2012
(2013/2156(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 2 og artikel 3, stk. 3, andet afsnit, i traktaten om Den Europæiske 
Union og artikel 8 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

– der henviser til artikel 23 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder,

– der henviser til De Forenede Nationers konvention af 18. december 1979 om afskaffelse 
af alle former for diskrimination imod kvinder,

– der henviser til FN's konvention fra 1949 om bekæmpelse af menneskehandel og 
tredjeparts udnyttelse af prostitution,

– der henviser til Beijing-erklæringen og den tilhørende handlingsplan, der vedtoges på den 
fjerde verdenskvindekonference den 15. september 1995, og til de efterfølgende 
slutdokumenter, som vedtoges på de ekstraordinære FN-samlinger Beijing+5 (2000), 
Beijing +10 (2005) og Beijing +15 (2010),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 606/2013 af 12. juni 
2013 om gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål1,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/29/EU af 25. oktober 2012 
om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og 
beskyttelse og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2001/220/RIA2,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/99/EU af 13. december 2011 
om den europæiske beskyttelsesordre3,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om 
forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om 
erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA4,

– der henviser til Europarådets konvention om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod 
kvinder og vold i hjemmet (Istanbulkonventionen),

– der henviser til den europæiske ligestillingspagt (2011-2020), som Det Europæiske Råd 
vedtog i marts 20115,

                                               
1 EFT L 181 af 29.6.2013, s. 4.
2 EFT L 315 af 14.11.12, s. 57.
3 EFT L 338 af 21.12.2011, s. 2.
4 EFT L 101 af 15.4.2011, s. 1.
5 Bilag til Rådets konklusioner af 7. marts 2011.
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– der henviser til Kommissionens meddelelse af 5. marts 2010 "Fornyet vilje til at opnå 
ligestilling mellem mænd og kvinder - Et kvindecharter" (COM(2010)0078),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 21. september 2010 "Strategi for ligestilling 
mellem kvinder og mænd 2010-2015" (COM(2010)0491),

– der henviser til Kommissionens meddelelse "EU 2020: En europæisk strategi for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst" (COM(2011)2020),

– der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene af 16. september 2013 
med titlen ”Mid-term review of the Strategy for equality between women and men (2010-
2015) (SWD(2013)0339),

– der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene af 8. maj 2013 med 
titlen ”Report on the progress on equality between women and men in 2012” 
(SWD(2013)0171),

– der henviser til rapporten fra Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og 
Kvinder “Review of the Implementation of the Beijing Platform for Action in the EU 
Member States: Violence against Women – Victim Support” (2012),

– der henviser til sin beslutning af 12. marts 2013 om den økonomiske krises indvirkning på 
ligestilling mellem kønnene og kvinders rettigheder1,

– der henviser til sin beslutning af 11. juni 2013 om kvinders uddannelses- og 
erhvervsrelaterede mobilitet i EU2,

– der henviser til sin beslutning af 12 marts 2013 om afskaffelse af kønsstereotyper i EU3,

– der henviser til sin beslutning af 11. september 2012 om kvinders arbejdsvilkår i 
servicesektoren4,

– der henviser til sin beslutning af 10. februar 2010 om ligestilling mellem kvinder og mænd 
i Den Europæiske Union - 20095, af 8. februar 2011 om ligestilling mellem kvinder og 
mænd i Den Europæiske Union - 20106 og af 13. marts 2012 om ligestilling mellem 
kvinder og mænd i Den Europæiske Union - 20117,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A7-
0000/2013),

A. der henviser til, at levestandarden for de fleste europæere fortsat falder, navnlig for 
                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0073.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0247.
3 Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0074.
4 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0322.
5 EUT C 341E af 16.12.2010, s. 35.
6 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0085.
7 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0069.
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kvinder, hvis arbejdsløshed i EU27 var på 10,8% i sidste kvartal af 20121;

B. der henviser til, at fattigdommen er vokset i EU siden 2007, og husstandsindkomsten er 
faldet, således at 24,2% af EU’s befolkning nu er truet af fattigdom eller marginalisering; 
der henviser til, at børnene, der ofte passes af kvinderne, er særligt ramt, eftersom 
arbejdsløsheden og antallet af husstande uden beskæftigelse er vokset, ligesom det er 
tilfældet med fattigdommen blandt dem, der er i arbejde;

C. der henviser til, at EU for øjeblikket står over for den værste økonomiske og finansielle 
krise siden den store depression i 1930erne; der henviser til, at denne krise er blevet 
forværret af de såkaldte økonomiske stramninger, som EU’s institutioner har pålagt 
medlemsstaterne som led i politikkerne for økonomisk styring (stabilitets- og 
vækstpagten, det europæiske semester, europluspagten, budgettraktaten) og de ”finansielle 
støtteprogrammer”;

D. der henviser til, at omfanget af deltidsarbejde er vokset i løbet af krisen, og at det fortsat er 
den mest almindelige ansættelsesform for kvinder (32,1% i 2012 mod 30,8% i 2007); der 
henviser til, at det ufrivillige deltidsarbejde også er vokset i omfang, således at det 
udgjorde 24% af det samlede deltidsarbejde blandt kvinder i 2012 (20% i 2007)2;

E. der henviser til, at det navnlig er kvinder, der er berørt af usikre ansættelsesforhold, idet 
de er udsat for løndiskrimination og i højere grad er deltidsansatte, således at de tjener 
mindre, har dårligere socialsikring, færre muligheder for økonomisk uafhængighed og 
færre karrieremuligheder end mænd;

F. der henviser til, at de politikker, der iværksættes under påskud af krisen, har særligt 
alvorlige konsekvenser for sårbare personer, og især for kvinder, som rammes direkte - på 
grund af mistet job, nedskæringer i løn, pensioner eller tab af sikkerhed i ansættelsen - og 
indirekte på grund af budgetnedskæringer i offentlige tjenesteydelser og socialhjælp;

G. der henviser til, at der har været en betydelig nedgang i kvinders indtægt som følge af 
forskellige faktorer, og at lønforskellen i 2011 var på 16,2% i EU og over 20% i Estland, 
Republikken Tjekkiet, Østrig, Tyskland og Grækenland3;

H. der henviser til, at 78% af kvinderne i 2011 oplyste, at de udførte “husarbejde” hver dag 
(det samme gjaldt for 39% af mændene)4, og der henviser til, at fleksibel arbejdstid først 
og fremmest berører arbejdstagere på deltid, som jo for størstedelens vedkommende er 
kvinder, hvilket betyder, at kvinder i højere grad påvirkes af ændringer i deres arbejdstid 
fra uge til uge end mænd, og det gør det vanskeligt at skabe balance mellem familie- og 
arbejdsliv;

I. der henviser til, at der i april 2012 blev undertegnet et aftalememorandum mellem UN 
Women og EU, der skulle styrke partnerskabet mellem institutionerne og bekræfte deres 
tilsagn om at fremme og støtte udviklingsmulighederne med henblik på at integrere 
kønsaspektet i alle politikker og programmer og sikre, at nationale budgetter og planer er 

                                               
1 SWD(2013) 171 final.
2 2 SWD(2013) 171 final.
3 Progress on equality between women and men in 2012 – A Europe 2020 initiative.
4 Eurofound: Tredje europæiske undersøgelse af livskvalitet, s. 57.
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tilstrækkeligt omfattende til at gennemføre forpligtelserne vedrørende ligestilling1;

Økonomisk uafhængighed og ligeløn

1. understreger, at fleksible arbejdstider bør være arbejdstagerens beslutning og ikke pånødes 
eller påtvinges af arbejdsgiveren; afviser situationer med fleksibilitet og kontraktmæssig 
usikkerhed, som ikke giver mulighed for at organisere og opnå stabilitet i familielivet;

2. opfordrer medlemsstaterne til at styrke og sikre fuld anvendelse af kollektive 
overenskomstforhandlinger i den private og den offentlige sektor som et uerstatteligt 
redskab til at regulere arbejdsmarkedsforholdene som led i bekæmpelsen af 
løndiskriminering og fremme af ligestillingen;

3. opfordrer medlemsstaterne til at respektere princippet om “lige løn for lige arbejde og 
arbejde af samme værdi” og styrke de offentlige mekanismer for arbejdsinspektion og 
gennemførelsen af metoder til måling af arbejdsværdi i produktionskæden og til påvisning 
af, at der i virksomhederne f.eks. etableres lønkategorier for specialarbejdere eller 
ufaglærte arbejdstagere, hvoraf størstedelen er kvinder;

4. opfordrer medlemsstaterne til at bekæmpe alle former for usikre ansættelsesforhold i 
overensstemmelse med princippet om, at faste stillinger bør ledsages af behørige 
kontrakter, og til at føre en aktiv beskæftigelsespolitik, der kan fremme 
beskæftigelsesniveauet og -kvaliteten og fremme nettojobskabelsen;

5. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at styrke deres investeringer i offentlige 
serviceydelser, navnlig sundhedssektoren, for så vidt angår seksuel og reproduktiv 
sundhed; 

6. opfordrer medlemsstaterne til at øge budgettet for støtte til børnepasningsordninger med 
henblik på at øge det offentlige netværk af dagpleje, vuggestuer og offentlig service med 
fritidstilbud til børn;

Ligestilling i beslutningstagningen

7. understreger, at der for at fremme kvinders deltagelse i beslutningstagningen bør 
iværksættes foranstaltninger til bekæmpelse af stereotyper og fordomme i forbindelse med 
kvinders rolle, og at der bør fastlægges politikker for lige rettigheder og muligheder i det 
økonomiske, sociale, politiske og kulturelle liv (bekæmpelse af uregelmæssig og 
uforudsigelig arbejdstid, indførelse af rimelige lønninger og ligeløn, styrkelse af det 
offentlige netværk af dagplejepladser, vuggestuer og skoler m.m.), der som positiv 
konsekvens vil føre til en styrkelse af deltagelsen af kvinder fra alle samfundslag i det 
sociale og politiske liv;

Vold mod kvinder

8. bemærker, at den voksende fattigdom og marginalisering som følge af den såkaldte 
økonomiske stramningspolitik fører til øget handel med kvinder, seksuel udnyttelse og 

                                               
1 Aftalememorandum mellem Den Europæiske Union og FN-Enheden for Ligestilling mellem Kønnene og 
Empowerment af Kvinder (UN Women).
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prostitution, og at der findes tegn på øget forekomst af vold i hjemmet, når de sociale 
spændinger i familien vokser, og at kvinderne nu er mere økonomisk afhængige af deres 
aggressorer;

9. konstaterer med bekymring, at de såkaldte økonomiske stramninger - ifølge rapporten fra 
Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder “Review of the 
Implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States: Violence 
against Women – Victim Support” (2012) - er til klar skade for den faglige uddannelse og 
eksistensen af tilstrækkelig finansiering til de offentlige tjenester, sammenslutninger og 
ngo’er, der yder tjenester til voldsramte kvinder, og truer eksistensen af disse tjenester, 
hvilket er udtryk for et beskæmmende civilisatorisk tilbageskridt; minder om, at der findes 
enorme uligheder mellem de forskellige medlemsstater, for så vidt angår adgang til 
bistandstjenester, idet der kun findes en sikker og tilstrækkelig statslig finansiering i 
Danmark, Nederlandene og i Østrig;

10. anbefaler medlemsstaterne at styrke de offentlige gratis sundhedstjenester, for så vidt 
angår støtte til voldsramte kvinder, og at øge antallet af tilflugtssteder og deres kapacitet, 
med specialiseret støtte til kvinder af forskellige nationaliteter og på forskellige sprog;

11. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og 
medlemsstaternes regeringer.
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BEGRUNDELSE

2012 var det år, hvor den økonomiske stramningspolitik, som EU havde vedtaget - især 
politikken for økonomisk styring - blev gennemført, og hvor tre EU-lande (Grækenland, 
Irland og Portugal) blev gjort til genstand for trojkaens indgreb. I denne forbindelse gør 
ordføreren opmærksom på de problemer, som dagligt præger livet og realiteterne for en stor 
del af kvinderne i EU. 

I 2012 var der 2,145 millioner flere arbejdsløse i EU end i 2011. Fattigdomsrisikoen for 
kvinder var på 26% for kvinder og 23,9% for mænd.

Millioner af kvinder er konfronteret med arbejdsløshed, usikre arbejdsforhold, nedskæring af 
lønninger og pensioner, lav løn og løndiskriminering. Unge kvinder befinder sig i en ekstrem 
usikker situation, hvor de er fanget mellem vanskeligheder med at få adgang til 
arbejdsmarkedet (med en ungdomsarbejdsløshed på 23,1%) og de ustabile arbejdsforhold, de 
er undergivet. Det er en virkelighed, som er til fare for deres økonomiske uafhængighed, der 
er en forudsætning for, at de kan deltage i samfundslivet på lige vilkår. Mange kvinder og 
unge piger tvinges til at emigrere fra deres hjemland for at finde en bedre tilværelse. 

Det er realiteterne for mange kvindelige arbejdere og arbejdstagere inden for industri, handel 
og på det sociale område med lange arbejdstider og lav løn, der befinder sig i en situation med 
fattigdom, selv om de har arbejde. Det er realiteterne for et stigende antal arbejdstagere, der 
kombinerer deres egentlige erhvervsvirksomhed med supplerende former for arbejde for at 
sikre midler til livets ophold for sig og deres familier, hvoraf mange er ramt af arbejdsløshed. 
Kvinder står også over for de barske realiteter ved at skulle bede om hjælp, når de ikke har 
penge til at brødføde deres børn. Det er realiteterne for kvindelige teknikere og akademikere, 
der er konfronteret med forringelse af deres samfunds- og erhvervsmæssige status og af deres 
livskvalitet. 

I 2012 fandtes der i EU 25,4 millioner børn, som var truet af fattigdom eller social 
marginalisering. Det er et drastisk samfundsmæssigt problem, og i de fleste tilfælde er det 
kvinder, der skal kæmpe med dette problem og forsøge at begrænse det mest muligt.
Budgetnedskæringer i de offentlige serviceydelser resulterer i manglende adgang til 
uddannelse eller sundhedsydelser, hvilket ofte forhindrer kvinder i at få en anstændig 
behandling under deres graviditet. De nedskæringer i den sociale bistand, som mange familier 
står overfor, er endnu svære at bære i forbindelse med arbejdsløshed.

Det meget omtalte behov for at styrke kvinders deltagelse i det politiske, sociale, 
samfundsmæssige og kulturelle liv risikerer helt klart at blive nedprioriteret, især vor så vidt 
angår kvinder i de laveste samfundslag. 

Det er indlysende, at den ulighed, der findes i et enkelt land, bliver større mellem landene. 
Arbejdsløsheden i den sydlige del af og i kanten af euroområdet nåede op på 17,3% i 2012, 
medens den lå på 7,1% i den nordlige og centrale del af euroområdet. Fattigdommen voksede 
i to tredjedele af medlemsstaterne, men ikke i den sidste tredjedel. 

Der skabes geografiske områder med billig arbejdskraft, som gør det muligt for store 
koncerner at øge deres rigdom, og offentlige serviceydelser tilintetgøres, før de igen gøres 
rentable ved hjælp af privatisering. Det var den løsning, som de store økonomiske og 
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finansielle koncerner valgte til at løse deres problemer med at samle sig rigdom. EU og 
adskillige nationale regeringer forsøgte at omsætte disse idéer til praksis. 

Det, man i dag kalder en “økonomisk og finansiel krise”, er også en krise for demokratiet og 
ligestillingen. Det er en krise for de erobringer, som civilisationen har gjort i løbet af 
århundreder, og som flere generationer af kvinder har kæmpet for. 

Ordføreren understreger, at det ikke er muligt at fortsætte disse politikker, idet man forsøge at 
”undgå” eller ”minimere” indvirkningen på ligestillingen, sådan som det ofte udtrykkes. Der 
findes ingen ligestilling med disse politikker. Derfor foreslås der i betænkningen 
foranstaltninger, der går imod disse socialpolitiske og økonomiske tendenser, navnlig:

– fremme af retten til arbejde med arbejdstagerrettigheder, idet kvinders kreativitet og 
produktivitet tjener som grundlag for deres lige deltagelse i alle virksomhedssektorer og i 
den økonomiske og social e udvikling

– ret til arbejde med arbejdstagerrettigheder, afskaffelse af direkte og indirekte 
løndiskriminering, ret til at være arbejdstager og mor uden at blive straffet for det 

– forhøjelse af lønninger og pensioner, garanti for passende socialsikring i forbindelse med 
arbejdsløshed, sygdom, til nybagte forældre, i forbindelse med invaliditet og alderdom 
samt lige adgang for alle kvinder til gratis offentlige sundhedsydelser af høj kvalitet

– forebyggelse af årsager til og faktorer i forbindelse med fattigdom og social 
marginalisering og af øget prostitution og handel med kvinder og børn samt øget 
finansiering til organisationer og institutioner, der yder bistand til voldsramte kvinder.


