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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om kønsaspekter ved den økonomiske nedgang og finanskrisen
(2009/2204(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. oktober 2008 "Bedre balance mellem 
arbejdsliv og privatliv: større støtte med henblik på at forene arbejds-, privat- og 
familieliv" (KOM(2008)0635),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 26. november 2008 om "En europæisk 
økonomisk genopretningsplan" (KOM(2008)0800),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 4. marts 2009 til forårsmødet i Det 
Europæiske Råd om fremdrift i den europæiske genopretning (KOM(2009)0114),

– der henviser til Kommissionens arbejdsdokument af 24. november 2009 ”Høring om 
fremtidens ”EU-2020”-strategi (KOM(2009)0647),

– der henviser til Kommissionens beretning af 3. oktober 2008 om gennemførelse af 
Barcelona-målene om pasningsmuligheder for børn i førskolealderen (KOM(2008)0638),

– der henviser til Kommissionens beretning af 27. februar 2009 om ligestilling mellem 
mænd og kvinder – 2009 (KOM(2009)0077),

– der henviser til Kommissionens beretning af 18. december 2008 om ligestilling mellem 
mænd og kvinder – 2010 (KOM(2009)694),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 7. juni 2000 "På vej mod en EF-
rammestrategi for ligestilling mellem mænd og kvinder (2001-2005)" (KOM(2000)0335) 
og til Kommissionens årsberetninger om lige muligheder for kvinder og mænd i Den 
Europæiske Union 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 og 2008 (henholdsvis 
KOM(2001)0179, KOM(2002)0258, KOM(2003)0098, KOM(2004)0115, 
KOM(2005)0044, KOM(2006)0071, KOM(2007)0049 og KOM(2008)0010),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om 
gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og 
kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv (omarbejdning)1,

– der henviser til Kommissionens forslag af 3. oktober 2008 til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv om anvendelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i 
selvstændige erhverv og om ophævelse af direktiv 86/613/EØF (KOM(2008) 0636),

– der henviser til Kommissionens forslag af 3. oktober 2008 til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/85/EØF om iværksættelse af 

                                               
1 EUT L 204 af 26.7.2006, s. 23.
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foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for 
arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer (KOM(2008)0637),

– der henviser til situationen med hensyn til ratificeringen af Europarådets konvention om 
bekæmpelse af menneskehandel (STCE nr. 197),

– der henviser til handlingsrammen for ligestilling mellem mænd og kvinder, der vedtoges 
af arbejdsmarkedets parter i Europa den 22. marts 2005,

– der henviser til udkastet til Europarådets anbefaling om den økonomiske og finansielle 
krises indvirkning på kvinder, dok 11891 af 4. maj 2009,

– der henviser til den europæiske ligestillingspagt, som Det Europæiske Råd vedtog den 23. 
og 24. marts 2006,

– der henviser til det rådgivende udvalg for ligestilling mellem mænd og kvinder og dets 
udtalelse om lønforskellen mellem kønnene, som vedtoges den 22. marts 2007,

– der henviser til sin beslutning af 24. oktober 2006 om kvinder og indvandring: 
indvandrerkvindernes rolle og placering i EU1,

– der henviser til sin beslutning af 13. marts 2007 om en køreplan for ligestilling mellem 
kønnene (2006-2010)2,

– der henviser til sin beslutning af 3. september 2008 om ligestilling mellem kvinder og 
mænd – 20083,

– der henviser til sin beslutning af 18. november 2008 med henstillinger til Kommissionen 
om anvendelse af princippet om lige løn for mænd og kvinder4,

– der henviser til sin beslutning af 6. maj 2009 om aktiv integration af mennesker, der er 
udstødt fra arbejdsmarkedet5,

– der henviser til sin beslutning af 8. oktober 2009 om følgerne af den internationale 
finansielle og økonomiske krise for udviklingslande og udviklingssamarbejde6,

– der henviser til Eurostat Statistics in focus 53/2009 "Sharp increase in unemployment in 
the EU", 

– der henviser til Eurostat Statistics in focus 97/2009 "Recession in the EU-27: –
length and depth of the downturn varies across activities and countries",

                                               
1 EUT C 313 E af 20.12.2006, s. 118.
2 EUT C 301E af 13.12.2007, s. 56.
3 EUT C 295E af 4.12.2009, s. 35.
4 EUT C 16E af 22.1.2010, s. 21.
5 Vedtagne tekster, P6_TA(2009)0371.
6 Vedtagne tekster, P7_TA(2009)0029.
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– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 
(A7-0000/2010),

A. der henviser til, at verdensøkonomien står over for den alvorligste recession siden den 
store depression, hvilket har medført sociale konsekvenser i og uden for EU; der henviser 
til, at den økonomiske og finansielle krise i Europa har en særlig skadelig indvirkning på 
kvinder, hvilket Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne hidtil ikke har givet den 
fornødne opmærksomhed,

B. der henviser til, at der har været fokuseret meget på den mandsdominerede bygge- og 
bilindustri i modsætning til de ligeledes negativt påvirkede detail- service- og 
turismesektorer; der henviser til, at det haster med at tage højde for spørgsmålet om 
kønsaspektet i forbindelse med indvirkningen af og løsningen på den økonomiske krise i 
genopretningsplaner på såvel nationalt niveau som på EU-niveau,

C. der henviser til, at førende økonomer har påpeget, at den kreditstramning, der udløste 
recessionen, bogstavelig talt var en katastrofe forårsaget af mænd; der henviser til, at 
svarene på statsplan og internationalt plan – der ikke tager hensyn til kønsaspektet –
ligeledes hovedsageligt er blevet besluttet af mænd; der henviser til, at det er vigtigt, at 
kvinder inddrages fuldt ud i beslutningsprocessen på det politiske, økonomiske og 
finansielle område,

D. der henviser til, at kvinder ifølge kønsstudier administrerer på en anden måde ved at 
undgå risici og fokusere mere på et langsigtet perspektiv, 

E. der henviser til, at den økonomiske nedgang sandsynligvis vil påvirke kvinder i højere 
grad end mænd; der henviser til, at der er en risiko for, at den aktuelle recession vil 
forsinke fremskridtet eller endog udligne resultaterne af de allerede opnåede fremskridt, 
med langsigtede konsekvenser for de sociale sikringssystemer, den sociale inklusion og 
den demografiske udvikling,

F. der henviser til, at nogle ligestillingsforanstaltninger er blevet sparet væk eller forsinket, 
og at eventuelle fremtidige besparelser på de offentlige budgetter vil have en negativ 
indvirkning på kvinders beskæftigelsesfrekvens og på fremme af ligestillingen mellem 
kønnene; der henviser til, at en korrekt gennemførelse af direktiv 2006/54/EF i stigende 
grad er vigtig,

G. der henviser til, at den økonomiske nedtur ikke bør anvendes til at sætte tempoet ned i 
forbindelse med politikker, der skal skabe balance mellem arbejdsliv og familieliv, og til 
at skære ned i de budgetmidler, der bevilges til pasningsordninger og orlovsordninger, 
hvilket især påvirker kvinders adgang til arbejdsmarkedet,
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H. der henviser til Rådets konklusioner af 30. november 20091 vedtaget under det svenske 
formandskab, hvori medlemsstaterne og Kommissionen opfordredes til at styrke 
kønsdimensionen i EU 2020-strategien; der henviser til, at Kommissionens 
høringsdokument vedrørende EU 2020 ikke har taget højde for dette, eftersom 
ligestillingsaspektet slet ikke nævnes heri; der henviser til, at det imidlertid er afgørende at 
integrere et kønsaspekt i en ny finansiel og økonomisk arkitektur og politik og sikre, at der 
i forbindelse med genopretningsplaner og strukturtilpasningprogrammer foretages en 
vurdering af de kønsspecifikke indvirkninger og integreres et kønsaspekt,

I. der henviser til, at personer, der i forvejen er i risiko for at blive ramt af fattigdom, især i 
recessionstider bliver endnu mere sårbare; der henviser til, at indsatser og komplette 
løsninger for at udrydde fattigdom som vedtaget af Det Europæiske Råd i Lissabon helt 
tilbage i 2000 er blevet et hastespørgsmål; der henviser til, at der bør fokuseres særligt på 
at beskytte de grupper, for hvilke flere ugunstige forhold gør sig gældende på én gang, og 
på at sikre deres inddragelse i samfundet,

J. der henviser til, at kvalitetsbeskæftigelse på fuld tid i stillinger af høj kvalitet er den 
bedste sikkerhedsforanstaltning mod fattigdom og social udstødelse, der henviser til, at det 
er afgørende at udarbejde og gennemføre politikker, herunder adgang til økonomisk 
overkommelige og tilgængelige pasningsordninger, der imødekommer kvinders og mænds 
respektive behov,

K. der henviser til, at undersøgelser har vist, at vold mod kvinder tiltager, når mænd oplever 
forandringer og mister deres arbejde som følge af den økonomiske krise; der henviser til, 
at stress ofte medfører hyppigere, voldeligere og farligere mishandling,

1. påpeger, at ligestilling mellem mænd og kvinder er en af EU's målsætninger og derfor et 
hovedprincip i ethvert politisk svar på den økonomiske og finansielle krise og overgangen 
mod en mere langsigtet holistisk tilgang til tiden efter krisen; understreger, at ligestilling 
mellem mænd og kvinder er et mål i sig selv og ikke blot et middel til at opnå økonomisk 
vækst;

2. påpeger, at den aktuelle krise ifølge Kommissionen har vakt bekymring for, at de opnåede 
resultater på ligestillingsområdet risikerer at blive tabt på gulvet, og at virkningerne af 
recessionen vil lægge større pres på kvinderne; understreger, at den økonomiske og 
finansielle krise har kønsspecifikke årsager og konsekvenser;

3. påpeger, at kvinders integration i arbejdslivet i de seneste årtier ikke bare betyder, at 
krisen har en større direkte indvirkning på kvinderne selv, men også på husstandene, hvor 
indkomsterne vil blive betydeligt påvirket af kvindernes tab af arbejdspladser; opfordrer 
EU's institutioner og medlemsstaterne til at tage højde for krisens skjulte omkostninger, 
herunder de forskellige og ofte ikke anerkendte kønsspecifikke konsekvenser;

                                               
1 Rådets konklusioner om ligestilling mellem mænd og kvinder: styrkelse af vækst og beskæftigelse - bidrag til 
Lissabonstrategien for tiden efter 2010, møde i Rådet (beskæftigelse, socialpolitik, sundheds- og 
forbrugeranliggender), Bruxelles den 30. november 2009.
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4. påpeger, at makroøkonomiske politikker hovedsagelig er forbundet med en større 
kønsopdeling på arbejdsmarkedet, destabilisering af kvinders arbejde på grund af 
underleverandører, større lønforskel mellem kønnene, begrænsning af kvinders adgang til 
sundhed og uddannelse på grund af privatisering af offentlige tjenesteydelser, større 
ulighed i adgang til kredit, jord og ejendom samt en mere udbredt feminisering af 
fattigdommen;

5. beklager, at mange kvinder allerede har mistet eller forventes at miste deres arbejde, 
navnlig dem der arbejder inden for detail-, service- eller turismesektoren, og kvinder, der 
er ansat på deltid og i usikre job; understreger samtidig, at en nedgang i ydelsen af 
mikrokreditter forventes at resultere i faldende indtægter blandt selvstændige kvinder; 
understreger, at arbejdsløsheden blandt kvinder kan forventes at stige uforholdsmæssigt, 
eftersom der meldes om nedskæringer i de offentlige budgetter, idet uforholdsmæssigt 
mange kvinder er ansat i uddannelses- sundheds- og servicesektoren; 

6. glæder sig over Eurostats kønsopdelte statistikker; mener dog, at der bør gives større 
opmærksomhed til ansatte på deltid (et område, der ofte udelukkes fra 
arbejdsløshedsstatistikkerne); påpeger, at langvarig arbejdsløshed, lavere lønninger og en 
lavere gennemsnitsarbejdstid kan få væsentlige konsekvenser for især kvinders indtægter, 
sociale sikringsydelser og på længere sigt for deres pensioner;

7. påpeger, at vandrende arbejdstagere ligeledes påvirkes af krisen ligesom deres familier i 
hjemlandet; henviser til, at det indberettede omfang af kvindelig migration ofte er for lavt, 
og de indberettede indvirkninger på deres familier, der er afhængige af deres lønninger for 
at overleve, dermed også er for lavt, hvorved kvinder kan ende i en endnu mere udsat 
position, når de vender tilbage og bliver udstødt af deres samfund og familier;

8. understreger, at indgreb og løsninger kræver, at man forstår baggrunden for krisen og 
anerkender, at der ikke findes et svar, der passer til alle; understreger, at recessionen 
samtidig kan anvendes som en enestående lejlighed til at gøre de økonomiske og sociale 
politikker mere bevidste om kønsaspektet og tilstræbe en udvikling hen imod et mere 
ligestillet samfund; 

9. beklager det forhold, at de politiske svar på krisen, herunder genopretningspakker, ikke 
har anerkendt, analyseret og korrigeret de kønsspecifikke indvirkninger af krisen; 
beklager, at integrering af ligestillingsaspektet praktisk taget ikke optræder i post 
Lissabonstrategien; opfordrer Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne til at integrere et 
kønskapitel i retningslinjerne vedrørende beskæftigelse og makroøkonomi og i EU 2020-
strategien og til at indføre kønsbudgettering i alle politikker;

10. opfordrer Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne og navnlig Parlamentets Særlige 
Udvalg om den Finansielle, Økonomiske og Sociale Krise (CRIS) til at sikre, at der i 
forbindelse med genopretningsplaner og strukturtilpasningprogrammer foretages en 
vurdering af de kønsspecifikke indvirkninger (efterfølgende vurdering i tilfælde, hvor der 
ikke er blevet foretaget en forhåndsvurdering), og til at integrere et kønsaspekt, der 
omfatter kønsopdelte data og statistikker;
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11. opfordrer indtrængende Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at 
regression og finansielle nedskæringer ikke påvirker politikker og funktionen af de 
strukturer, der har til formål at opnå ligestilling mellem mænd og kvinder på alle niveauer 
i den statslige og ikke-statslige sektor; beklager, at sådanne finansielle nedskæringer 
allerede har fundet sted i visse lande;

12. påpeger, at manglen på politikker og infrastruktur i spørgsmål vedrørende pleje og 
pasning har medført en stigning i antallet af kvindelige vandrende arbejdstagere inden for 
sundheds- og bistandssektoren, der udfylder disse huller i private hjem, uden adgang til 
social og arbejdsrelateret sikring og tilsvarende ydelser; opfordrer medlemsstaterne til 
hurtigst muligt at integrere vandrende arbejdstagere i sociale sikrings- og 
sundhedsordninger;

13. opfordrer Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne til at analysere og modvirke de 
negative konsekvenser af skattenedsættelser og nedbringelse af de offentlige udgifter og 
sociale ydelser, navnlig i forbindelse med nedskæringer i offentlige udgifter på lokalt 
niveau, med henblik på at sikre, at kvinder ikke efterlades med en uforholdsmæssig 
pasningsbyrde (børn, ældre og afhængige personer), bl.a. når pasningen af patienter på 
grund af hospitalslukninger eller kortere ophold i hospitaler overgår til husstande med 
kvinder, hvilket potentielt forstærker ulighederne mellem kvinder og mænd;

14. opfordrer medlemsstaterne til at etablere økonomisk overkommelige og tilgængelige 
pasningsordninger for børn af høj kvalitet og andre afhængige personer i 
overensstemmelse med EU's mål; understreger, at mulighederne i strukturfondene og Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne bør udnyttes fuldt ud til 
finansiering af kvalitetstjenester; opfordrer indtrængende Kommissionen til at foreslå et 
direktiv om faderskab, adoption og plejeorlov; 

15. påpeger, at vold mod kvinder stiger i situationer, hvor økonomien gennemgår dybtgående 
forandringer; opfordrer derfor indtrængende medlemsstaterne til at forbedre nationale love 
og politikker mod alle former for kønsbestemt vold, og bifalder det spanske formandskabs 
initiativ til at oprette et europæisk overvågningsorgan for vold mod kvinder; bifalder 
ligeledes Rådets initiativ vedrørende det overordnede instrument til beskyttelse af ofre 
(den europæiske beskyttelsesordre); 

16. opfordrer EU's institutioner og medlemsstaterne til at træffe effektive foranstaltninger, 
navnlig lovgivningsmæssige tiltag, for at fremme en lige repræsentation på de ledende 
poster i erhvervslivet og i de politiske organer; anmoder derfor om, at der fastsættes 
obligatoriske mål for at sikre en ligelig repræsentation af kvinder og mænd;

17. understreger, at kvinder er underrepræsenteret i den finansielle beslutningstagning, og at 
kvinder rent faktisk er en af de grupper, der aktuelt er udelukket fra den finansielle 
beslutningstagning, og som samtidig påvirkes negativt af finansielle risici; opfordrer 
Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke kvinders deltagelse i alle niveauer 
af beslutningstagningen, navnlig på områderne budgettering og reguleringsordninger for 
europæiske finansielle systemer, herunder Den Europæiske Centralbank;
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18. glæder sig over den norske regerings beslutning om at øge andelen af kvinder i 
bestyrelserne i aktieselskaber til mindst 40 %; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at betragte det norske initiativ som et positivt eksempel og at følge 
denne kurs;

19. påpeger, at investering i social infrastruktur er en mulighed for at modernisere Europa og 
fremme ligestilling og kan betragtes som en parallel strategi til investering i grønne 
teknologier til modernisering af fysisk infrastruktur; mener, at ligestilling mellem mænd 
og kvinder derfor bør være en politisk prioritet og et væsentligt værktøj;

20. understreger, at "grønne job" har potentiale til at blive et vigtigt vækstsegment på 
fremtidens arbejdsmarkeder i EU, at over 20 mio. job i EU i dag kan betragtes som 
"grønne", og at nye oplysninger viser, at alene antallet af arbejdspladser i den vedvarende 
energisektor kan fordobles til 2,8 mio. inden 2020;

21. påpeger, at den økologiske omlægning af økonomien og overgangen til en 
lavemissionsøkonomi vil skabe en stor efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft; 
henviser til det forhold, at kvindelige arbejdstagere er stærkt underrepræsenterede inden 
for sektoren for vedvarende energi, og navnlig på arbejdspladser i forskningssektoren og i 
teknologiintensive job; anmoder Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne om at sikre, at 
kvindelige arbejdstagere ikke udelukkes fra uddannelsesprojekter og -programmer, der 
tager sigte på en miljømæssig omlægning, f.eks. inden for sektoren for vedvarende energi, 
på arbejdspladser i forskningssektoren og i teknologiintensive job;

22. opfordrer Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre fuld gennemførelse af de 
europæiske strukturfonde for at imødegå konsekvenserne af recessionen gennem 
initiativer til omskoling og forbedring af arbejdstagernes kvalifikationer på grundlag af 
artikel 16 i den generelle forordning1 og artikel 6 i begge forordningerne om Den 
Europæiske Socialfond2 og om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling3;

23. opfordrer Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne til at oprette en finansiel reserve 
inden for hver fond med henblik på aktiviteter til fremme af lige muligheder med ekstra 
støtte til tværgående programmer og andre særlige initiativer, der finansieres separat under 
teknisk assistance; opfordrer medlemsstaterne til at udvikle mekanismer til forvaltning af 
ligestilling med henblik på at integrere ekspertise i ligestillingsspørgsmål i statslige 
ministerier eller andre organer, der gennemfører foranstaltninger under samhørigheds- og 
strukturfondene og fremmer kvinders organisationer og netværk;

24. opfordrer Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder til at foretage 
en analyse af de kønsspecifikke indvirkninger af den økonomiske krise, og opfordrer de 

                                               
1 Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om bestemmelser for Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af forordning (EF) nr. 
1260/1999 (EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25).
2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1081/2006 af 5. juli 2006 om Den Europæiske Socialfond 
og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1784/1999 (EUT L 210 af 31.07.2006, s. 12).
3 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1080/2006 af 5. juli 2006 om Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1783/1999 (EUT L 210 af 31.7.2006, s. 1).
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andre EU-institutioner som f.eks. Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og 
Arbejdsvilkårene til at tage kønspolitiske spørgsmål op i deres igangværende arbejde;

25. opfordrer Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne til at anerkende og støtte det bidrag, 
som civilsamfundet kan yde for at imødegå den finansielle og økonomiske krise, navnlig i 
lyset af det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse;

26. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer, arbejdsmarkedets parter og de relevante ngo'er.
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BEGRUNDELSE

Indledning

Verdensøkonomien befinder sig stadig midt den alvorligste recession siden den store 
depression, og den globale finansielle krise har kun taget til i omfang. Det globale finansielle 
system er kollapset, spekulative bobler er opstået, og der er sket kraftige udsving i værdierne 
for boliger, aktier, fødevarer og energi. Overfinansiering af økonomien har resulteret i 
konsekvent ustabilitet, og banker og andre store finansielle institutioner er gået konkurs eller 
er på fallittens rand. Det har haft skadelige konsekvenser for realøkonomien, at den ikke har 
haft adgang til kredit, og det har samtidig indvirket negativt på menneskers livskvalitet1. 
Hundreder millioner mennesker har mistet deres job, deres indkomster og opsparinger samt 
deres hjem. Selvom den værste del af krisen måtte ligge bag os er eksperter enige om, at 
krisens sociale konsekvenser vil kunne mærkes selv efter en positiv genopretning. 

Kønsulighed er både årsag til og konsekvens af den finansielle og økonomiske krise 

Den finansielle og økonomiske krise er kønsspecifik i sin art og virkning. Alle kategorier af 
genopretningspolitikker er kønsspecifikke: reform af den finansielle forvaltning, støtte til 
industrielle sektorer og virksomheder, støtte til arbejdsmarkederne, støtte til investering og
støtte til husholdningernes købekraft. 

Artikler i medierne fokuserer på mandsdominerede sektorer, fremstillingsvirksomheder, der 
lukker, og bankdirektører, der mister deres bonusser. Kvinder er ikke-eksisterende i dette 
billede. Der har ikke været foretaget en detaljeret analyse af det kvindelige aspekt og krisens 
forskellige indvirkninger på kvinder. Hvordan er f.eks. kønsopdelingen blandt dem, der er 
beskæftiget i den industrielle sektor og i virksomheder, der modtager finansiel støtte? Dette 
spørgsmål er vigtigt, fordi det ikke forbedrer, men undergraver kønsuligheden, hvis der ydes 
støtte til mænds fremtidige beskæftigelse og ikke til kvinders beskæftigelse.

Ligestilling mellem kvinder og mænd er et af EU's mål og skal være en integreret del af alle 
politiske svar og nationale og internationale genopretningsplaner samt overgangen til tiden 
efter krisen. I krisens indledende fase og i forbindelse med de efterfølgende 
genopretningsplaner på europæisk, nationalt og internationalt (G20) niveau har man imidlertid 
ikke anerkendt, analyseret og korrigeret de kønsspecifikke indvirkninger af krisen; 

Kvinder er underrepræsenteret i den finansielle beslutningstagning. Ifølge Kommissionens 
beretning 2009 om ligestilling mellem mænd og kvinder ledes alle medlemsstaternes 
centralbanker af en mandlig direktør. Det fremgik yderligere af Kommissionens beretning af 
2007, at der i de øverste beslutningstagende organer i EU's centralbanker var fem mænd for 
hver kvinde. På EU-niveau ledes alle tre finansielle institutioner (Den Europæiske 
Centralbank, Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Investeringsfond) af 
mænd og kvinder, men kvinder udgør kun 16 % af de øverste beslutningstagende organer i 

                                               
1 Walby, Sylvia, Gender and the Financial Crisis, april 2009, side 3.
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disse institutioner1. 

Inddragelsen af kvinder i den finansielle beslutningstagning er en måde at gennemføre 
forskellige prioriteter og praksisser, der potentielt kan føre til positive resultater ikke bare for 
kvinder, men for samfundet som helhed. En af disse praksisser er tilgangen til risikotagning. 
Andre praksisser omfatter præferencer for statens udbud af uddannelse og sundhed, der ikke 
blot støtter ligestilling mellem mænd og kvinder, men også en langsigtet udvikling af 
menneskelig kapital2.

Er feminisering af forvaltningen en beskyttelse mod krisen? 

Ville kreditstramningen have fundet sted, hvis Lehman Brothers i stedet havde været Lehman 
Sisters og ledet af kvinder? Både feminister og førende økonomer har påpeget, at 
kreditstramningen bogstavelig talt er en katastrofe forårsaget af mænd. Stramningen har 
opmuntret fortalere for diversitet i bestyrelsen, og de fastholder, at vi hurtigst muligt må have 
flere kvinder i toppen af finansielle institutioner. Mænds fejltrin kan åbne op for kvinders 
muligheder for at slå igennem3.

Island baner vejen frem. Siden landets ydmygende økonomiske kollaps har ønationen i det 
nordlige Atlanterhav overdraget vigtige nøglepositioner på finansområdet til kvinder. Landet 
har nu en kvindelig premierminister, og kvinder skal lede to af dets store banker som 
erstatning for mænd, der blev beskyldt for at nedbryde institutionerne gennem uforsvarligt 
overmål4. 

Michel Ferrary, der er professor ved Ceram i Frankrig, mener, at en ligelig fordeling af mænd 
og kvinder er nøglen til at få kontrol over den risikokultur, der har domineret de finansielle 
sektorer i mange lande. Ifølge Ferrary har banker med en mere ligelig fordeling af mænd og 
kvinder styret den økonomiske krise langt bedre end banker uden dette element. I flere 
kønsstudier påpeges det, at kvinder handler og administrerer på en anden måde end mænd. De 
har tendens til at undgå risici og fokusere mere på et langsigtet perspektiv. En større andel af 
kvindelige ledere opvejer risikoadfærden hos deres mandlige kolleger5.

En ulige fordeling blandt de ansatte er stadig normen i bestyrelser over hele verden, hvor 
mænd i jakkesæt fortsat dominerer såvel de udøvende som de ikke-udøvende roller. 
Lovgivningen i Norge har håndteret denne ubalance effektivt. Den norske regering indgav i 
juni 2003 et lovforslag, der havde til formål opnå en kvindelig repræsentation på 50 % i 
bestyrelserne i alle offentlige og større private virksomheder6. Den 1. januar 2006 trådte 
reglerne om repræsentation af mænd og kvinder i virksomhedsbestyrelser i kraft i Norge. 

                                               
1 Beretning fra Kommissionen om ligestilling mellem mænd og kvinder - 2009.
2 Walby, Sylvia: Auditing the gender implications of recovery policies for the financial and economic crisis, 
april 2009, s. 7

3 Ruth Sunderland, The real victims of this credit crunch? Women The Observer, søndag den 18. january 2009.
4 The Washington Post, "In Banking Crisis, Guys get the Blame" af Kevin Sullivan og Mary Jordan, den 10. 
februar 2009.
5 Ferrary i CERAM Business School Research, februar 2009
6 Dublin Foundation Eurofound, EIROnline, 2003/06 Government proposes gender quotas on company boards.
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Ifølge de nye regler skal der være en minimumsandel på 40 % af begge køn i hver bestyrelse. 
Spanien har vedtaget en lignende lov, ifølge hvilken offentlige virksomheder inden for syv år 
skal give fire ud af ti bestyrelsesposter til kvinder.

Kønsopdelt arbejdsmarked 

Den aktuelle krise ligner ikke tidligere recessioner, idet den økonomiske nedgang 
sandsynligvis vil påvirke kvinder i højere grad end mænd. I modsætning til tidligere 
økonomiske nedture udgør kvinder nu en langt større andel af arbejdsmarkedet. Kvinders 
integration i arbejdslivet betyder, at krisen ikke bare har en større direkte indvirkning på 
kvinderne selv, men også på husstandene, hvor indkomsterne vil blive betydeligt påvirket, 
hvis kvinder mister deres arbejde. Med beskæftigelsesmønstre, der er karakteriseret af 
kønsopdelte arbejdsmarkeder, kønsskævhed hvad angår lønninger, et højere niveau af deltid 
og usikre job blandt kvinder og en højere koncentration af kvinder i den såkaldte uformelle 
sektor, der indebærer lavere indtægter og mindre social sikring, er kvinderne langt fra godt 
rustet til at klare sig igennem krisen. 

Der er ingen tvivl om, at ligestilling mellem mænd og kvinder bør være et nøgleprincip i 
ethvert svar. I betragtning af de forskellige roller, som kvinder spiller, rækker konsekvenserne 
af den økonomiske og finansielle krise ud over kvindernes rolle på arbejdsmarkedet, men 
indvirker ligeledes på samfundets overordnede stabilitet. Når økonomien gennemgår 
dybdegående forandringer, oplever kvinder ofte de negative konsekvenser hurtigere end 
mændene og det tager længere tid, inden de nyder gavn af fordelene ved en genopretning. 
Endnu før krisen begyndte, arbejdede allerede størstedelen af kvinder i den uformelle 
økonomi og havde lavere indtægter og mindre social sikring.

Kvinders koncentration indenfor tjenesteydelser i den offentlige sektor har tidligere bidraget 
til at beskytte dem i recessionens indledende fase. Kvinder er imidlertid som ansatte i den 
offentlige sektor og modtagere af tjenesteydelser som f.eks. børnepasning særligt følsomme 
over for budgetnedskæringer, når indvirkningerne af faldende skatteindtægter indfinder sig1. 
Der bør også tages højde for, at regeringer skal tilbagebetale deres enorme underskud i løbet 
de kommende ti år.

Statens indtægter og udgifter er kønsspecifikke.  Det er i overvejende grad er mænd, der 
bidrager til statens skatteindtægter på grund af deres højere lønninger, mens tendensen er, at 
kvinder er den gruppe, der modtager de fleste statslige udgifter gennem tjenesteydelser, der 
også er kønsspecifikke, f.eks. børnepasning, pleje af afhængige personer, husholdning, 
uddannelse og sundhed2.

Nedskæringer i offentlige udgifter resulterer også i, at tjenesteydelser som f.eks. børnepasning 
igen overdrages til kvinder, der derfor har begrænsede muligheder for at deltage i samfundet 
uden for husholdningen. I socialøkonomisk ugunstigt stillede økonomier medfører 
indvirkningerne af nedskæringer af støtte til tjenesteydelser en større afhængighed af kvinder 
såvel inden for familier som i samfundet3.

                                               
1 Smith, Marc, Analysis Note: Gender Equality and Recession, maj 2009, s. 6.
2 EWL: Women, the Financial and Economic Crisis - the Urgency of a Gender Perspective, s. 3.
3 EWL: Ibid.
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Indvirkning på arbejdskraft og beskæftigelse

Kvinder har relativt større sandsynlighed for at have en ugunstig stilling på arbejdsmarkedet 
på grund af forskellige faktorer, f.eks.  på grund af en højere forekomst af usikre 
ansættelseskontrakter, frivillig deltidsansættelse og en vedvarende ugunstig lønforskel 
(gennemsnitligt 17,4 % i EU i 2007 med tal op til 30,3 % i Estland) med alvorlige 
indvirkninger for deres livstidsindkomst, sociale sikringsordninger og pensioner, hvilket 
resulterer i en større risiko for at blive ramt af fattigdom, især når de er gået på pension. I 
2007 var risikoen for at blive ramt af fattigdom højere for kvinder (17 %) end mænd (15 %). 
Denne skævhed var især højere for ældre personer (22 % for kvinder sammenlignet med 17 % 
for mænd) og enlige forældre (34 %)1, navnlig kvinder. 

Arbejdsløshedsprocenten viser imidlertid ikke nødvendigvis den fulde indvirkning af de 
ændrede økonomiske betingelser for både mænd og kvinder. Nationale data bekræfter rent 
faktisk, at faldende arbejdsløshedsprocenter for kvinder ikke nødvendigvis ledsages af 
tilsvarende stigninger i arbejdsløshedsprocenterne. Kvinder er ofte ansat på deltid og er ikke 
klassificeret som arbejdsløse, men som ansatte på deltid. Kvinders arbejdsløshed kan derfor 
betragtes som undervurderet i forhold til mænds. For at måle kvinders arbejdsløshed på lige 
fod med mænds bør der tages større hensyn til deltidsansættelse, der bør behandles og 
offentliggøres på samme omfattende måde som arbejdsløshed på fuld tid. Der kan sættes 
spørgsmålstegn ved beskæftigelsestendenserne og de data, de er baseret på. Det er blevet 
besluttet i EU, at individuelt baserede statistikker skal kønsopdeles. Dette er dog kun det 
første skridt på vejen mod data, der nøjagtig afspejler forskellene i beskæftigelsen mellem 
kvinder og mænd2.

Muligheder for politiske svar og genopretningsplaner

EU's regeringschefer enedes i december 2009 om en økonomisk genopretningspakke til en 
værdi af 200 mia. EUR, der direkte havde til formål at øge beskæftigelsen ved hjælp af en 
blanding af koordinerede nationale og europæiske udgiftsordninger3. 

Kommissionen understregede, at "grønne job" har potentiale til at blive et vigtigt 
vækstsegment på fremtidens arbejdsmarkeder i EU, at over 20 mio. job i EU allerede i dag 
kan betragtes som "grønne" (10 % af den samlede beskæftigelse), og at nye oplysninger viser, 
at alene antallet af arbejdspladser i den vedvarende energisektor har potentialet til at blive 
fordoblet til 2,8 mio. inden 20204. Vi ved, at den økologiske omlægning af økonomien og 
overgangen fra såkaldte tilbagegangsindustrier til en lavemissionsøkonomi vil skabe en stor 
efterspørgsel efter arbejdstagere i kvalificerede erhverv og professioner; Hvis de grønne job 
skal besættes, vil det kræve passende omskolings- og uddannelsesprogrammer.

I betragtning af det enorme antal at tilgængelige undersøgelser mener vi, at grønne job næsten 
er fuldt ud mandsdomineret, navnlig på området alternativ energi. Kvinder er stærkt 
                                               
1 Kommissionen, 2010, beretning om ligestilling, s. 4.
2 Smith, Marc: Analysis Note: Gender Equality and Recession, s. 12.
3 Meddelelse fra Kommissionen til Det Europæiske Råd - En europæisk økonomisk genopretningsplan 
KOM(2009) 800 endelig.
4 KOM(2009) 257, s. 4.
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underrepræsenteret inden for sektoren for vedvarende energi, og navnlig på arbejdspladser i 
forskningssektoren og i teknologiintensive job1. Der kan imidlertid ikke gennemføres en 
retfærdig og ligelig økologisk omlægning, hvis kvinder udelukkes fra overgangen til en grøn 
økonomi, f.eks. fra visse erhverv og professioner samt uddannelses- og 
omskolingsprogrammer. Kommissionen har også anerkendt, at der er brug for kvinder i 
nøjagtig samme slags job som mænd2. 

Eftersom ligestilling mellem borgerne er en af Unionens grundlæggende værdier, bør mænd 
og kvinder med lige kvalifikationer have lige adgang til alle job såvel i den private som i den 
offentlige sektor. Der findes også et yderligere og helt igennem pragmatisk argument, nemlig
at kvinders potentiale er uundværligt for den økologiske omlægning af samfundet. Europa kan 
ikke længere tilsidesætte sine kvindelige menneskelige ressourcer ved at behandle kvinder 
som en nødplan, der kun skal supplere arbejdskraften, når de økonomiske betingelser dikterer 
behovet.

Svarene på recessionen på europæisk og nationalt niveau udgør også en mulighed og en 
lejlighed til omstilling for at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, og den 
økonomiske krise giver os også mulighed for at udvikle svar og perspektiver og identificere, 
inden for hvilke politiske områder, vi kan gennemføre indsatser og alternative løsninger. Hvis 
der på nuværende tidspunkt foretages en analyse, der tager hensyn til kønsperspektivet, kan 
utilsigtede konsekvenser af ineffektive politikker eller utilsigtede resultater undgås. 
Investering i social infrastruktur bør ses som en mulighed for at modernisere Europa og 
fremme ligestilling, og kan ses som en parallel strategi til investering i grønne teknologier til 
modernisering af vores fysiske infrastruktur3. 

Kommissionen understregede i sit arbejdsdokument om høringen om EU's 2020-strategi, at 
ligestilling mellem mænd og kvinder et særlig vigtigt område. Det er yderst vigtigt at sikre, at 
der integreres et kønsaspekt i den fremtidige revision af Lissabonstrategien efter 2010, 
herunder den europæiske beskæftigelsesstrategi og den makroøkonomiske strategi, og at der i 
denne forbindelse tages højde for, at den økonomiske og finansielle krise har andre 
konsekvenser for kvinder end for mænd. Det er ligeledes vigtigt, at Rådet, Kommissionen og 
medlemsstaterne sikrer, at der rutinemæssigt foretages en kønsbaseret konsekvensanalyse i 
forbindelse med alle foreslåede politikker og de foranstaltninger, der aktuelt træffes i henhold 
til den europæiske økonomiske genopretningsplan, Den Europæiske Fond for Tilpasning til 
Globaliseringen samt andre initiativer.

                                               
1 Renner, Michael; Sweeney, Sean; Kubit, Jill (2008): Green Jobs towards decent work in a sustainable, low-
carbon world, Nairobi, s. 309.
2 New Europe, Green Economy, Green Jobs, interview med Nikolaus G. van der Pas, generaldirektør, den 16. 
juni 2008.
3 Smith, Marc, Analysis Note: Gender Equality and Recession, s. 2.


