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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen - 2012
(2013/2156(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 2 och artikel 3.3 andra stycket i fördraget om 
Europeiska unionen och artikel 8 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 23 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna,

– med beaktande av FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor 
(CEDAW) av den 18 december 1979,

– med beaktande av FN:s konvention från 1949 om bekämpning av människohandel och 
utnyttjande av prostituerade,

– med beaktande av deklarationen och handlingsplanen från Peking, som antogs vid den 
fjärde världskonferensen för kvinnor den 15 september 1995, samt de slutdokument som 
senare antogs vid FN:s extra sessioner Peking +5 (2000), Peking +10 (2005) och 
Peking +15 (2010),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 606/2013 av den 
12 juni 2013 om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor1,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/29/EU av den 
25 oktober 2012 om fastställande av miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd 
till och skydd av dem samt om ersättande av rådets rambeslut 2001/220/RIF2,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/99/EG av den 
13 december 2011 om den europeiska skyddsordern3,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/36/EU av den 5 april 2011 
om förebyggande och bekämpande av människohandel, om skydd av dess offer och om 
ersättande av rådets rambeslut 2002/629/RIF4,

– med beaktande av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld 
mot kvinnor och våld i hemmet (Istanbulkonventionen),

                                               
1 EUT L 181, 29.6.2013, s. 4.
2 EUT L 315, 14.11.2012, s. 57.
3 EUT L 338, 21.12.2011, s. 2.
4 EUT L 101, 15.4.2011, s. 1.
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– med beaktande av den europeiska jämställdhetspakten (2011–2020), som Europeiska rådet
antog i mars 20111,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 5 mars 2010 Ett förstärkt
engagemang för jämställdhet: Kvinnostadga (COM(2010)0078),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 21 september 2010 Strategi för 
jämställdhet 2010–2015 (COM(2010)0491),

– med beaktande av kommissionens meddelande Europa 2020: En strategi för smart och 
hållbar tillväxt för alla (COM(2010)2020),

– med beaktande av arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar av den 
16 september 2013 Mid-term review of the Strategy for equality between women and men
(2010–2015) (SWD(2013)0339),

– med beaktande av arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar av den 8 maj 2013 
Report on Progress on equality between women and men in 2012 (SWD(2013)0171),

– med beaktande av rapporten från Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) Review of the 
Implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States: Violence
against Women – Victim Support (2012),

– med beaktande av sin resolution av den 12 mars 2013 om den ekonomiska krisens 
inverkan på jämställdhet mellan könen och kvinnors rättigheter2,

– med beaktande av sin resolution av den 11 juni 2013 om kvinnors rörlighet inom 
utbildningen och på arbetsmarknaden i EU3,

– med beaktande av sin resolution av den 12 mars 2013 om avskaffande av könsstereotyper 
i EU4,

– med beaktande av sin resolution av den 11 september 2012 om kvinnors arbetsvillkor 
inom tjänstesektorn5,

– med beaktande av sin resolution av den 10 februari 2010 om jämställdhet mellan kvinnor 
och män i Europeiska unionen – 20096, den 8 februari 2011 om jämställdhet mellan 
kvinnor och män i Europeiska unionen – 20107, och den 13 mars 2012 om jämställdhet 
mellan kvinnor och män i Europeiska unionen – 20118,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

                                               
1 Bilaga till rådets slutsatser av den 7 mars 2011.
2 Antagna texter, P7_TA(2013)0073.
3 Antagna texter, P7_TA(2013)0247.
4 Antagna texter, P7_TA(2013)0074.
5 Antagna texter, P7_TA(2012)0322.
6 EUT C 341 E, 16.12.2010, s. 35.
7 Antagna texter, P7_TA(2011)0085.
8 Antagna texter, P7_TA(2012)0069.
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– med beaktande av betänkandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet 
mellan kvinnor och män (A7-0000/2013), och av följande skäl:

A. Levnadsnivån fortsätter att sjunka för de flesta medborgare i EU, särskilt för kvinnor, vars
arbetslöshet låg på cirka 10,8 procentprocent i EU-27 under sista kvartalet 20121.

B. Fattigdomen ökar i EU sedan 2007, hushållens inkomster sjunker och 24,2 procent av 
EU:s befolkning befinner sig i riskzonen för fattigdom och utestängning. Barnen, som 
kvinnorna ofta försörjer, är särskilt drabbade, eftersom arbetslösheten och antalet hushåll 
utan arbete ökar, liksom fattigdomen bland dem som arbetar.

C. EU står för närvarande inför den värsta ekonomiska och finansiella krisen sedan den stora 
depressionen under 1930-talet, en kris som förvärrats av de så kallade 
åtstramningsåtgärder som medlemsstaterna påtvingats av EU-institutionerna inom 
politiken för ekonomisk styrning (stabilitets- och tillväxtpakten, europeiska 
planeringsterminen, europluspakten, stabilitetsfördraget) och de finansiella 
stödprogrammen.

D. Deltidsarbetet har ökat under krisen och är fortfarande den vanligaste formen av 
sysselsättning bland kvinnor (32,1 procent under 2012 jämfört med 30,8 procent under 
2007). Andelen ofrivilligt deltidsarbete har också ökat och utgör 24 procent av de 
deltidsarbetande kvinnornas totala sysselsättning under 2012 (20 procent år 2007)2.

E. De otrygga förhållandena drabbar främst kvinnor, som är lönediskriminerade och oftast 
bara har deltidsarbete. Det gör att de har lägre löner, sämre social trygghet, mindre 
möjligheter till ekonomiskt oberoende och yrkeskarriär än männen.

F. Den politik som förs under förevändning av krisen får särskilt allvarliga följder för sårbara 
personer och framför allt för kvinnor, som drabbas direkt – genom att de förlorar sina 
arbeten, får sänkta löner, lägre pension och änkepension eller sämre anställningstrygghet –
och indirekt, genom nedskärningar av den offentliga servicen och de sociala förmånerna.

G. Kvinnornas inkomster har minskat påtagligt på grund av olika faktorer. Löneskillnaden i 
EU låg på 16,2 procent år 2011, och den är över 20 procent i Estland, Tjeckien, Österrike, 
Tyskland och Grekland3.

H. År 2011 uppgav 78 procent av kvinnorna att de utförde ”hushållssysslor” varje dag 
(jämfört med 39 procent av männen4). Flexibla arbetstider berör främst deltidsarbetande
arbetstagare, varav de flesta är kvinnor, vilket betyder att de påverkas mer än män av sina 
varierande veckoarbetstider och får det svårare att förena familjeliv och arbetsliv.

I. I april 2012 ingick FN:s kvinnoenhet UN Women och EU en överenskommelse om att 
stärka sitt samarbete. De förband sig bland annat att främja och stödja en bättre integrering 
av genusperspektivet i all politik och alla program och att se till att de nationella 

                                               
1 SWD(2013)0171.
2 SWD(2013)0171.
3 Ökad jämställdhet mellan kvinnor och män 2012 – Ett Europa 2020-initiativ.
4 Eurofound, tredje undersökningen av livskvaliteten i Europa, s.57.
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budgetarna och planerna anpassas så att åtagandena om jämställdhet mellan kvinnor och 
män kan tillämpas1.

Ekonomiskt oberoende och lika lön

1. Europaparlamentet betonar att flexibla arbetstider bör vara den anställdes val och inte 
framtvingas eller påtvingas av arbetsgivaren och tar avstånd från flexibla och otrygga 
anställningar som förhindrar ett ordnat och stabilt familjeliv.

2. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att rätten till kollektivavtal 
respekteras och stärks i den privata och offentliga sektorn. Det är ett ovärderligt 
instrument för reglering av arbetsförhållandena och för att man ska kunna bekämpa 
lönediskriminering och främja jämställdhet.

3. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att respektera principen om ”lika lön för 
lika eller likvärdigt arbete” samt att stärka de offentliga mekanismerna för 
arbetsplatsinspektioner och införa metoder för att mäta arbetets värde i produktionskedjan
och kartlägga exempelvis skapandet inom företagen av lönekategorier för halvkvalificerad 
eller okvalificerad arbetskraft, där de flesta är kvinnor.

4. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att bekämpa alla slags otrygga 
anställningsförhållanden, enligt principen om att fasta anställningar ska ha riktiga 
anställningskontrakt, samt att driva en sysselsättningsfrämjande politik för bra arbeten och 
skapa nettoarbetstillfällen.

5. Europaparlamentet rekommenderar medlemsstaterna att öka investeringarna i offentliga 
tjänster, framför allt i hälso- och sjukvård inriktad på sexualhälsa och mödravård.

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att höja budgeten till förmån för barn för 
att öka tillgången på offentliga förskolor och fritidshem.

Jämställdhet i beslutsfattandet

7. Europaparlamentet betonar att man för att främja kvinnors deltagande i beslutsfattande 
måste vidta åtgärder som motverkar den stereotypa och fördomsfulla synen på kvinnors 
roll och genomföra strategier för lika rättigheter och möjligheter inom det ekonomiska, 
sociala och politiska livet samt kulturlivet (bekämpa oregelbundna och oförutsägbara 
arbetstider, införa rättvisa och jämlika löner, öka antalet offentliga förskolor och skolor 
osv.) som får den positiva följden att fler kvinnor från olika delar av samhället deltar i det 
sociala och politiska livet.

Våld mot kvinnor

8. Europaparlamentet konstaterar att den växande fattigdomen och marginaliseringen till 
följd av den så kallade åtstramningspolitiken har lett till ökad kvinnlig människohandel, 
sexuellt utnyttjande och prostitution. Uppgifter tyder på ökat våld i hemmet, eftersom de 

                                               
1 Överenskommelse mellan Europeiska unionen och Förenta nationerna – Entity for Gender Equality and the Empowerment 
of Women (UN Women).
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sociala spänningarna inom familjen ökar och kvinnorna börjar bli mer ekonomiskt 
beroende av våldsutövarna.

9. Europaparlamentet konstaterar med oro – och enligt uppgifter i 
Europeiska jämställdhetsinstitutets rapport Review of the Implementation of the Beijing 
Platform for Action in the EU Member States: Violence against Women, Victim Support 
(2012) – att utbildning av fackmän och en hållbar finansiering av offentlig service, 
organisationer och frivilligorganisationer som hjälper kvinnor som är utsatta för våld klart 
och tydligt påverkas av de så kallade åtstramningsåtgärderna och riskerar att försvinna, 
vilket är en skamlig tillbakagång för civilisationen. Parlamentet påminner om att 
ojämlikheten är enorm i medlemsstaterna när det gäller tillgång till stödtjänster. Det finns 
bara trygg och tillräcklig statlig finansiering i Danmark, Nederländerna och Österrike.

10. Europaparlamentet rekommenderar medlemsstaterna att bygga ut den kostnadsfria 
offentliga hälso- och sjukvården i fråga om stöd till våldsutsatta kvinnor och att utöka det 
skyddade boendet i antal och tillgänglighet, med särskilt stöd till kvinnor av olika 
nationella och språkliga bakgrunder.

11. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och medlemsstaternas regeringar.
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År 2012 – det år då den åtstramningspolitik som EU beslutat om har tillämpats – bland annat 
politiken för ekonomisk styrning – och tre av unionens länder blev föremål för trojkans 
ingripanden (Grekland, Irland och Portugal), vill föredraganden uppmärksamma de problem 
som faktiskt gör sig påminda varje dag i de flesta kvinnors liv i EU. 

År 2012 blev ytterligare 2,145 miljoner människor arbetslösa i EU jämfört med 2011. Risken 
för fattigdom var 26 procent för kvinnor och 23,9 procent för män.

Miljontals kvinnor upplever arbetslöshet, otrygga anställningar, sänkt lön och pension, låga 
löner och lönediskriminering. Det är de unga kvinnorna som får leva i djup ovisshet, pressade 
av svårigheten att ta sig in på arbetsmarknaden (med en ungdomsarbetslöshet på 23,1 procent) 
eller instabila arbetsförhållanden – en verklighet som äventyrar deras ekonomiska oberoende, 
som är ett villkor för att kunna vara jämställd. Många kvinnor och unga kvinnor tvingas flytta 
utomlands i jakt på ett bättre liv. 

Detta är en verklighet för kvinnliga arbetare och arbetstagare inom industri, handel och den 
sociala sektorn. Deras arbetstakt är hög, de arbetar för låga löner och de är fattiga fast de 
arbetar. Detta är en verklighet för ett växande antal kvinnliga arbetstagare som arbetar extra 
utanför sitt ordinarie yrke för att kunna försörja sig och sina familjemedlemmar, som ofta går 
arbetslösa. Det är verkligheten för kvinnorna som måste be om hjälp då de inte har pengar att 
köpa mat till sina barn. Det är verkligheten för kvinnor i tekniska och intellektuella yrken som 
får se sig degraderade socialt och yrkesmässigt och får en sämre livskvalitet.

År 2012 fanns det 25,4 miljoner barn i EU som riskerade att bli fattiga eller socialt 
utestängda – ett dramatiskt samhällsproblem som oftast kvinnorna får hantera och försöka 
lindra. Nedskärningarna av budgeten för den offentliga servicen får den effekten att tillgången 
till skola och vård är dålig, och många gånger förvägras kvinnor kontroller under värdiga 
villkor under sin graviditet. De nedskärningar av de sociala bidragen som många hushåll 
upplever är desto mer besvärande när familjemedlemmar är arbetslösa.

Det så förespråkade målet att stärka kvinnors deltagande i politik, samhälls- och föreningsliv 
riskerar helt klart att nedprioriteras, vilket framför allt drabbar kvinnor i de lägre 
samhällsskikten. 

Det är uppenbart att den ojämlikhet som finns inom ett land blir större mellan länder. 
Arbetslösheten i södra Europa och i utkanten av euroområdet var i genomsnitt 17,3 procent år 
2012 och 7,1 procent i norra Europa och i euroområdets kärna. Fattigdomen har ökat i 
två tredjedelar av medlemsstaterna, men inte i den övriga tredjedelen. 

Geografiska områden med billig arbetskraft skapas, som gör att de stora ekonomiska 
grupperna kan samla på sig rikedom. Offentlig service nedrustas för senare privat avkastning 
då den privatiseras. Detta var den lösning som de stora ekonomiska och finansiella grupperna 
införde för att lösa sina problem med att kunna samla på sig rikedom. EU och flera nationella 
regeringar har försökt att förverkliga detta.
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Om krisen i dag kallas ”ekonomisk kris och finanskris”, så är det också en kris för demokratin 
och jämställdheten mellan kvinnor och män. En kris för århundraden av civilisatoriska 
erövringar, för vilka flera generationer av kvinnor har kämpat.

Föredraganden betonar att det inte går att fortsätta med denna politik samtidigt som man 
försöker ”undvika" eller ”minimera" jämställdhetsfrågan, som det ofta brukar uttryckas. Det 
går inte att uppnå någon jämställdhet mellan kvinnor och män med en sådan politik. Därför 
föreslås nedanstående åtgärder i detta yttrande som går emot den rådande sociala och 
ekonomiska politiska strömmen:

– Främja rätten till trygga anställningar och låta kvinnors skaparkraft och 
produktionsförmåga tjäna som grund för deras jämlika deltagande i alla 
verksamhetsområden och i den ekonomiska och sociala utvecklingen.

– Garantera tillgång till trygga anställningar, avskaffa direkt och indirekt lönediskriminering 
samt ge kvinnor möjlighet att vara arbetstagare och mödrar utan att straffas för det. 

– Skapa värdebeständiga löner och pensioner, ge garantier för en adekvat social trygghet vid 
arbetslöshet, sjukdom, föräldraskap, invaliditet och åldrande, och säkerställa alla kvinnors 
jämlika tillgång till en kostnadsfri och högkvalitativ offentlig hälso- och sjukvård.

– Förebygga orsakerna till fattigdom och social utestängning och den ökande prostitutionen 
och människohandeln av kvinnor och barn, samt stärka finansieringen av organisationer 
och institutioner som stöder kvinnor som utsätts för våld.


