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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om jämställdhetsaspekterna av den ekonomiska och finansiella krisen

(2009/2204(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 3 oktober 2008 ”Bättre balans i 
livet: ökat stöd för att göra det lättare att kombinera arbete och familj” (KOM(2008)0635),

– med beaktande av kommissions meddelande av den 26 november 2008 om en ekonomisk 
återhämtningsplan för Europa (KOM(2008)0800),

– med beaktande av kommissionens meddelande inför Europeiska rådets vårmöte – Främja 
återhämtning i Europa av den 4 mars 2009 (KOM(2009)0114),

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument – Samråd om framtidsstrategin ”EU
2020” av den 24 november 2009 (KOM(2009)0647),

– med beaktande av kommissionens rapport av den 3 oktober 2008 – Förverkligande av 
Barcelonamålen avseende barnomsorg före den obligatoriska skolåldern 
(KOM(2008)0638),

– med beaktande av kommissionens rapport av den 27 februari 2009 om jämställdhet mellan 
kvinnor och män – 2009 (KOM(2009)0077),

– med beaktande av kommissionens rapport av den 18 december 2008 om jämställdhet 
mellan kvinnor och män – 2010 (KOM(2009)0694),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 7 juni 2000 ”På väg mot en 
gemenskapens ramstrategi för jämställdhet” (2001-2005) (KOM(2000)0335) och 
kommissionens årliga rapporter om jämställdhet i Europeiska unionen 2000, 2001, 2002, 
2004, 2005, 2006, 2007 och 2008 (KOM(2001)0179, KOM(2002)0258, KOM(2003)0098, 
KOM(2004)0115, KOM(2005)0044, KOM(2006)0071, KOM(2007)0049 och 
KOM(2008)0010),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 2006 
om genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och 
män i arbetslivet (omarbetning)1,

– med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillämpning av 
principen om likabehandling av kvinnor och män som är egenföretagare och om 
upphävande av direktiv 86/613/EEG (KOM(2008)0636), framlagt av kommissionen den
3 oktober 2008,

                                               
1 EUT L 204, 26.7.2006, s. 23.
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– med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av 
rådets direktiv 92/85/EEG om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen 
för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar (KOM(2008)0637), 
framlagt av kommissionen den 3 oktober 2008,

– med beaktande av läget i fråga om ratificeringen av Europarådets konvention om åtgärder 
mot människohandel (CETS nr 197),

– med beaktande av den åtgärdsram för jämställdhet mellan kvinnor och män som EU:s 
arbetsmarknadsparter antog den 22 mars 2005,

– med beaktande av förslaget till Europarådets rekommendation om den ekonomiska och 
finansiella krisens effekter på kvinnor, dok 11891, av den 4 maj 2009,

– med beaktande av den europeiska jämställdhetspakten, som Europeiska rådet antog 
den 23−24 mars 2006,

– med beaktande av yttrandet från rådgivande kommittén för lika möjligheter för kvinnor 
och män om könsbetingade löneskillnader, som antogs den 22 mars 2007,

– med beaktande av sin resolution av den 24 oktober 2006 om kvinnors invandring: 
invandrarkvinnors roll och ställning i EU1,

– med beaktande av sin resolution av den 13 mars 2007 om en färdplan för jämställdhet 
2006–2010)2,

– med beaktande av sin resolution av den 3 september 2008 om jämställdhet mellan kvinnor 
och män – 20083,

– med beaktande av sin resolution av den 18 november 2008 med rekommendationer till 
kommissionen om tillämpningen av principen om likalön för kvinnor och män4,

– med beaktande av sin resolution av den 6 maj 2009 om aktiv inkludering av människor 
som är utestängda från arbetsmarknaden5,

– med beaktande av sin resolution av den 8 oktober 2009 om effekterna av den globala 
finansiella och ekonomiska krisen på utvecklingsländerna och utvecklingssamarbetet6,

– med beaktande av Eurostat, Statistics in focus 53/2009, ”Sharp increase in unemployment 
in the EU”, 

                                               
1 EUT C 313 E, 20.12.2006, s. 118.
2 EUT C 301 E, 13.12.2007, s. 56.
3 EUT C 295 E, 4.12.2009, s. 35.
4 EUT C 16 E, 22.1.2010, s. 21.
5 Antagna texter, P6_TA (2009)0371.
6 Antagna texter, P7_TA (2009)0029.
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– med beaktande av Eurostat, Statistics in focus 97/2009, ”Recession in the EU-27: length 
and depth of the downturn varies across activities and countries”,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet 
mellan kvinnor och män (A7-0000/2010), och av följande skäl:

A. Världsekonomin har drabbats av den värsta recessionen sedan den stora depressionen, 
vilket har medfört sociala konsekvenser i och utanför EU. Den ekonomiska och finansiella 
krisen i Europa har framför allt drabbat kvinnor, vilket hittills inte har uppmärksammats i 
tillräckligt stor utsträckning av rådet, kommissionen och medlemsstaterna. 

B. Stor uppmärksamhet har ägnats åt den mansdominerade byggnads- och 
anläggningsindustrin samt bilindustrin i stället för detaljhandels-, tjänste- och 
turismsektorn som har drabbats i lika stor utsträckning. Det är brådskande att i nationella 
och europeiska återhämtningsplaner ta itu med jämställdhetsaspekterna av följderna av 
och lösningarna på den ekonomiska och sociala krisen.

C. Ledande ekonomer har påpekat att lånekrisen – som inledde recessionen – bokstavligen
talat orsakades av män. Det var även huvudsakligen män som beslutade om åtgärderna på 
statsnivå samt på internationell nivå – och inga av dessa åtgärder var jämställda. Det är 
viktigt att kvinnor är delaktiga fullt ut i de politiska, ekonomiska och finansiella 
beslutsprocesserna. 

D. Genusforskarna betonar att kvinnor har ett annat sätt att styra än män eftersom de 
undviker risker och i större utsträckning fokuserar på ett långsiktigt perspektiv.

E. Kvinnor kommer sannolikt att drabbas mer än män av den ekonomiska nedgången. Det 
finns en risk att den pågående recessionen fördröjer eller till och med vänder 
utvecklingen, vilket skulle få långsiktiga konsekvenser för de sociala trygghetssystemen 
liksom för den sociala inkluderingen och befolkningsutvecklingen.

F. Vissa jämställdhetsåtgärder har ställts in eller fördröjts och möjliga budgetnedskärningar i 
framtiden kan inverka på kvinnors sysselsättning och på jämställdhetsarbetet. Ett korrekt 
genomförande av ovannämnda direktiv 2006/54/EG blir allt viktigare.

G. Den ekonomiska nedgången bör inte användas som ett skäl för att fördröja politiska 
åtgärder vars syfte är att göra det lättare att kombinera arbete och familj och minska
medlen till omsorg och villkor för ledighet, eftersom detta särskilt påverkar kvinnors 
tillträde till arbetsmarknaden.

H. I rådets slutsatser av den 30 november 20091 under det svenska ordförandeskapet 
uppmanas medlemsstaterna och kommissionen att förstärka jämställdhetsperspektivet i 

                                               
1 Rådets slutsatser om jämställdhet: främjande av tillväxt och sysselsättning – bidrag till Lissabonstrategin efter 
2010, möte i rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor), Bryssel den 
30 november 2009.
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strategin ”EU 2020”. Kommissionen har inte tagit hänsyn till detta i sitt dokument om 
samråd kring EU 2020 eftersom integrering av ett jämställdhetsperspektiv inte nämns en 
enda gång. Det är dock mycket viktigt att integrera ett jämställdhetsperspektiv i en ny 
finansiell och ekonomisk struktur och politik och se till att återhämtningsplaner och 
strukturanpassningsprogram genomgår en konsekvensanalys ur ett jämställdhetsperspektiv 
och att ett jämställdhetsperspektiv integreras i dem.

I. Vid ekonomisk recession är de människor som redan riskerar att bli fattiga särskilt utsatta. 
I dagsläget är det mycket brådskande att genomföra de insatser och kompletta lösningar 
för att utrota fattigdomen som Europeiska rådet i Lissabon enades om redan år 2000. Man 
bör framför allt sträva efter att skydda grupper som är drabbade av flera olika problem och 
se till att de inkluderas i samhället.

J. Ett bra heltidsarbete är det bästa skyddet mot fattigdom och social utestängning. Det krävs 
politiska åtgärder – bland annat tillgång till stödtjänster till rimligt pris– som tillgodoser 
både kvinnors och mäns behov.

K. Studier visar att våldet mot kvinnor ökar när män känner sig undanträngda och maktlösa
på grund av den ekonomiska krisen. Ekonomisk oro leder ofta till att misshandeln 
förekommer oftare samt att den blir våldsammare och farligare.

1. Europaparlamentet påpekar att jämställdhet mellan kvinnor och män är ett av EU:s mål,
och därmed en mycket viktig princip i alla politiska åtgärder mot den ekonomiska och 
finansiella krisen samt i övergången till en mer långsiktig och helhetsbetonad syn på
perioden efter krisen. Parlamentet betonar att jämställdhet mellan kvinnor och män är ett 
mål i sig och inte enbart ett verktyg för att uppnå ekonomisk tillväxt. 

2. Europaparlamentet understryker kommissionens slutsatser om att den ekonomiska krisen 
har lett till oro för att resultaten av jämställdhetsarbetet riskerar att omintetgöras och att 
effekterna av recessionen kan leda till att kvinnor får bära en tyngre börda. Parlamentet 
betonar att orsakerna till och konsekvenserna av den ekonomiska och finansiella krisen är 
könsrelaterade.

3. Europaparlamentet betonar att kvinnors integration på arbetsplatsen under de senaste 
årtiondena inte bara innebär att krisen kommer att ha en mer direkt inverkan på kvinnorna 
själva utan också på hushållen, eftersom inkomsterna kommer att påverkas avsevärt av att 
kvinnorna förlorar sina arbeten. Parlamentet uppmanar Europeiska unionens institutioner 
och medlemsstater att ta med krisens dolda kostnader i beräkningen, inklusive de olika 
könsrelaterade konsekvenser som ofta förbises.

4. Europaparlamentet påpekar att den makroekonomiska politiken främst leder till att 
könssegregeringen på arbetsmarknaden ökar, att kvinnors anställningar blir mer otrygga
på grund av att arbete läggs ut på underleverantörer, att de könsbetingade löneskillnaderna 
ökar, att kvinnors tillgång till hälso- och sjukvård och utbildning minskar på grund av att 
de offentliga tjänsterna privatiseras, att den bristande jämställdheten förvärras när det 
gäller tillgången till lån, mark och egendom samt att fattigdomen alltmer blir en 
kvinnofråga.
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5. Europaparlamentet beklagar att många kvinnor redan har förlorat eller förväntas förlora 
sina arbeten, framför allt de som arbetar inom detaljhandels-, tjänste- eller turismsektorn 
samt kvinnor som arbetar deltid eller under otrygga anställningsformer. Parlamentet 
understryker att en minskning av mikrolån samtidigt förväntas leda till lägre inkomster för 
de kvinnor som är egenföretagare. Parlamentet betonar att den kvinnliga arbetslösheten 
förväntas stiga oproportionerligt mycket när budgetnedskärningarna inom den offentliga 
sektorn tillkännages eftersom oproportionerligt många kvinnor arbetar inom utbildning, 
hälso- och sjukvård samt inom socialtjänsten. 

6. Europaparlamentet välkomnar Eurostats könsuppdelade statistik men anser att man i 
större utsträckning bör uppmärksamma deltidsarbetslöshet (ett område som ofta undantas 
från arbetslöshetsstatistiken). Parlamentet påpekar att långtidsarbetslöshet, lägre löner och 
lägre antal arbetstimmar i snitt sannolikt kommer att få stora konsekvenser, framför allt 
för kvinnors inkomster och på längre sikt även för deras pensioner.

7. Europaparlamentet understryker att migrerande arbetstagare också drabbas av krisen, 
liksom deras familjer hemma. Parlamentet påpekar att den kvinnliga migrationen ofta är
underrapporterad och därmed också krisens konsekvenser för familjer som är beroende av 
de migrerande arbetstagarnas löner för sin överlevnad. Detta kan leda till att kvinnor 
hamnar i en ännu mer utsatt position när de kommer tillbaka hem, och förskjuts av såväl 
samhället som av sin familj.

8. Europaparlamentet betonar att det krävs en förståelse av krisen i dess sammanhang för att 
genomföra insatser och lösningar och att man måste erkänna att det krävs olika sorters 
åtgärder. Parlamentet betonar att recessionen samtidigt kan användas som en unik 
möjlighet att göra den ekonomiska och den sociala politiken mer medveten om 
jämställdhetsaspekterna och att skapa ett mer jämställt samhälle. 

9. Europaparlamentet beklagar att man i sina politiska åtgärder inte har förstått, analyserat 
och korrigerat jämställdhetsaspekterna av krisen, däribland återhämtningspaketen.
Parlamentet är kritiskt till det faktum att jämställdhetsperspektivet i stort sett inte alls har 
integrerats i den nya Lissabonstrategin och uppmanar rådet, kommissionen och 
medlemsstaterna att införa ett kapitel om jämställdhet i riktlinjerna för sysselsättning, i de 
makroekonomiska riktlinjerna och i strategin ”EU 2020” samt att integrera ett 
jämställdhetsperspektiv i budgetarbetet i all politik.

10. Europaparlamentet uppmanar rådet, kommissionen, medlemsstaterna och framför allt 
parlamentets särskilda utskott för den finansiella, ekonomiska och sociala krisen (CRIS) 
att se till att en konsekvensanalys ur ett jämställdhetsperspektiv genomförs (i efterhand 
om den inte har genomförts på förhand) för återhämtningsplanerna och 
strukturanpassningsprogrammen och att ett jämställdhetsperspektiv integreras i dem samt 
att uppgifter och statistik delas upp efter kön.

11. Europaparlamentet uppmanar rådet, kommissionen och medlemsstaterna att se till att 
regression och ekonomiska nedskärningar inte drabbar de strategier och strukturer som 
syftar till att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män på alla nivåer inom den 
offentliga och privata sektorn. Parlamentet beklagar att sådana ekonomiska nedskärningar
redan har genomförts i vissa länder. 
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12. Europaparlamentet påpekar att bristen på politik och infrastruktur i fråga om omsorg har 
lett till att fler kvinnliga migrerande arbetstagare fyller detta tomrum i privata hem utan att 
ha tillgång till socialt och arbetsrelaterat skydd och förmåner. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att omedelbart ge migrerande arbetstagare tillgång till de sociala 
trygghets- och sjukvårdssystemen. 

13. Europaparlamentet uppmanar rådet, kommissionen och medlemsstaterna att analysera och 
motverka de negativa effekterna av skattesänkningar och nedskärningar av de offentliga 
utgifterna och de sociala förmånerna, framför allt när det gäller nedskärningar av de 
offentliga utgifterna på lokal nivå, för att se till att kvinnor inte får en orimlig börda vad 
gäller omsorg (barn, äldre och vårdbehövande personer) eftersom nedläggning av sjukhus 
och förkortade sjukhusvistelser leder till att kvinnorna får överta vården av patienterna, 
vilket kan inverka negativt på jämställdheten mellan kvinnor och män. 

14. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att skapa tillgång till bra barnomsorg och 
omsorg för vårdbehövande personer till rimlig kostnad enligt EU-målen. Parlamentet 
betonar att man i möjligaste mån bör utnyttja potentialen hos strukturfonderna och 
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för att finansiera tjänster av god 
kvalitet. Parlamentet uppmanar kommissionen att föreslå ett direktiv om pappaledighet, 
adoptionsledighet och ledighet för vård av anhörig.

15. Europaparlamentet påpekar att våldet mot kvinnor ökar under ekonomiska kriser och 
uppmanar därför medlemsstaterna att förbättra de nationella lagstiftningarna och de
nationella åtgärderna mot alla former av könsrelaterat våld. Parlamentet välkomnar det 
spanska ordförandeskapets initiativ att inrätta ett observationsorgan för våld mot kvinnor 
och rådets initiativ om ett övergripande instrument för skydd av offer (europeisk 
skyddsorder).

16. Europaparlamentet uppmanar EU-institutionerna och medlemsstaterna att vidta effektiva
åtgärder som bidrar till en jämn könsfördelning på högre befattningar inom näringsliv, 
förvaltning och politik, bland annat genom lagstiftning, och efterlyser därför bindande mål 
om en jämn könsfördelning.

17. Europaparlamentet påpekar att kvinnor är underrepresenterade i det ekonomiska 
beslutsfattandet och att kvinnor är en av de grupper som i dag är utestängda från det 
ekonomiska beslutsfattandet och som påverkas negativt av ekonomiska risker. 
Parlamentet uppmanar rådet, kommissionen och medlemsstaterna att öka det kvinnliga 
deltagandet inom alla nivåer av beslutsfattande, framför allt i fråga om budgetering och
styrning av europeiska ekonomiska system, inklusive Europeiska centralbanken. 

18. Europaparlamentet välkomnar den norska regeringens beslut att öka antalet kvinnor i 
styrelserna för privata och offentliga bolag till minst 40 procent och uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att se det norska initiativet som en positiv förebild 
och följa dess exempel.

19. Europaparlamentet påpekar att investeringar i social infrastruktur är en möjlighet att 
modernisera Europa och främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Att modernisera 
den fysiska infrastrukturen kan ses som en parallell strategi till investering i miljövänlig 
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teknik. Därför anser parlamentet att jämställdhet mellan kvinnor och män bör vara en 
politisk prioritering och ett viktigt verktyg. 

20. Europaparlamentet understryker att miljövänliga arbetstillfällen i framtiden kan bli ett 
viktigt tillväxtsegment på EU:s arbetsmarknader, att 20 miljoner arbetstillfällen i EU 
redan i dag kan betraktas som miljövänliga och att aktuella uppgifter visar att 
sysselsättningen enbart inom sektorn för förnybar energi kan fördubblas till 2,8 miljoner 
under perioden fram till 2020.

21. Europaparlamentet påpekar att den ekologiska omställningen av ekonomin och 
övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp kommer att leda till en enorm 
efterfrågan på välutbildad arbetskraft. Parlamentet betonar att kvinnliga arbetstagare är 
kraftigt underrepresenterade inom sektorn för förnybar energi och framför allt i 
naturvetenskapliga och teknikintensiva yrken. Parlamentet uppmanar rådet, kommissionen 
och medlemsstaterna att se till att kvinnliga arbetstagare inte utestängs från 
utbildningsprojekt och program för ekologisk omställning (dvs. i sektorn för förnybar 
energi) och från naturvetenskapliga och teknikintensiva yrken.

22. Europaparlamentet uppmanar rådet, kommissionen och medlemsstaterna att se till att de 
europeiska strukturfonderna genomförs fullt ut på nationell nivå så att man kan ta itu med
effekterna av recessionen genom omskolning och fortbildning mot bakgrund av artikel 16 
i den allmänna strukturfondsförordningen1 och artikel 6 i förordningen om Europeiska 
socialfonden2 och förordningen om Europeiska regionala utvecklingsfonden3.

23. Europaparlamentet uppmanar rådet, kommissionen och medlemsstaterna att inom varje 
fond inrätta en ekonomisk reserv för jämställdhetsfrämjande åtgärder samt att avsätta
extra stöd till övergripande program och andra särskilda insatser som finansieras separat 
inom ramen för tekniskt stöd. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att utveckla en 
jämställd förvaltning genom att anlita jämställdhetsexperter inom regeringsdepartement 
och andra organ som genomför åtgärder enligt Sammanhållningsfonden och de övriga 
strukturfonderna och stöder kvinnliga organisationer och nätverk.

24. Europaparlamentet uppmuntrar Europeiska jämställdhetsinstitutet att genomföra en analys 
av hur jämställdheten påverkats av den ekonomiska krisen. Parlamentet uppmanar de 
andra EU-institutionerna, t.ex. Europeiska fonden för förbättring av levnads- och 
arbetsvillkor, att ta upp jämställdhetsfrågor i sitt pågående arbete.

25. Europaparlamentet uppmanar rådet, kommissionen och medlemsstaterna att erkänna det 
bidrag som det civila samhället kan ge när det gäller den ekonomiska och finansiella
krisen och att stödja detta, framför allt mot bakgrund av Europeiska året för bekämpning 
av fattigdom och social utestängning.

                                               
1 Rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juni 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av 
förordning (EG) nr 1260/1999 (EUT L 210, 31.7.2006, s. 25).
2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1081/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska socialfonden 
och om upphävande av förordning (EG) nr 1784/1999 (EUT L 210, 31.7.2006, s. 12).
3 Europaparlaments och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska regionala 
utvecklingsfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1783/1999 (EUT L 210, 31.7.2006, s. 1).
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26. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, medlemsstaternas regeringar, arbetsmarknadens parter och berörda 
icke-statliga organisationer.
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MOTIVERING

Inledning

Världsekonomin befinner sig fortfarande mitt i den värsta recessionen sedan den stora 
depressionen och den globala finanskrisen blir alltmer omfattande. Det globala finanssystemet
har kollapsat, spekulativa bubblor har uppstått och det har skett kraftiga prissvängningar i 
fråga om bostäder, aktier, livsmedel och energi. Alltför stor finansialisering av ekonomin har 
lett till instabilitet och till att banker och andra stora finansinstitut har gått i eller är nära att gå 
i konkurs. Det har varit förödande för den ”reella ekonomin” att den inte har haft tillgång till
lån, vilket också har fått negativa konsekvenser för människors levnadsstandard.1 Hundratals 
miljoner människor har förlorat sina arbeten, sina inkomster, sina besparingar och sina hem. 
Även om den värsta krisen kan vara över är experterna eniga om att krisens sociala 
konsekvenser kommer att finnas kvar även under återhämtningen. 

Bristande jämställdhet är både en orsak till och en följd av den finansiella och 
ekonomiska krisen

Den finansiella och ekonomiska krisens natur och konsekvenser är könsrelaterade. Alla 
kategorier inom återhämtningspolitiken är könsrelaterade, dvs. reformeringen av det 
finansiella styret samt stödet till industrisektorer och företag, till arbetsmarknaden, till 
investeringar och till hushållens köpkraft. 

I tidningsartiklarna fokuserar man på den manliga industrin. Man skriver om
produktionsanläggningar som läggs ner och bankirer som förlorar sina bonusar. Kvinnor finns 
inte med i bilden. Man har inte genomfört någon detaljerad analys ur ett kvinnoperspektiv och 
man har inte undersökt vilka konsekvenser krisen har fått för kvinnor. Hur ser till exempel 
könsuppdelningen ut bland de anställda inom industrisektorn och på de företag som får 
ekonomiskt stöd? Det är en viktig fråga. Om man satsar på mäns framtida sysselsättning i 
stället för kvinnors försämrar man snarare än ökar jämställdheten mellan kvinnor och män.

Jämställdhet mellan kvinnor och män är ett av EU:s mål och den bör integreras i alla politiska 
åtgärder och nationella och internationella återhämtningsplaner. Detta gäller även övergången 
till perioden efter krisen. Under krisens inledningsskede och i de påföljande 
återhämtningsplanerna på europeisk, nationell och internationell nivå (G20) har man dock inte 
erkänt, förstått, analyserat och kommit till rätta med krisens effekter på jämställdheten.

Kvinnor är underrepresenterade i det ekonomiska beslutsfattandet. Europeiska kommissionens
rapport 2009 om jämställdhet mellan män och kvinnor visar att centralbankerna i alla 
medlemsstater leddes av en manlig chef. Dessutom visade kommissionens rapport för 2007 att 
det i snitt går fem män på en kvinna i de europeiska centralbankernas högsta beslutsfattande 
organ. På EU-nivå leds alla de tre ekonomiska institutionerna (Europeiska centralbanken, 
Europeiska investeringsbanken och Europeiska investeringsfonden) av män och kvinnor men
kvinnor utgör endast 16 procent av de högsta beslutsfattande organen.2

                                               
1 Walby, Sylvia, Gender and the Financial Crisis, april 2009, s. 3.
2 Europeiska kommissionen, rapport om jämställdhet mellan kvinnor och män 2009.
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Att inkludera kvinnor i det ekonomiska beslutsfattandet är ett sätt att införliva olika 
prioriteringar och metoder, vilket kan ge positiva resultat inte bara för kvinnor utan för hela 
samhället. En av metoderna handlar om hur man förhåller sig till risktagande. Andra gäller
preferenser för statligt tillhandahållande av utbildning och hälso- och sjukvård, vilket inte 
enbart gynnar jämställdhet mellan kvinnor och män utan också långsiktig utveckling av 
humankapital1.

Är ökad kvinnlig representation inom företagens ledning ett skydd mot krisen? 

Skulle lånekrisen ha inträffat om Lehman Brothers hade varit Lehman Sisters, dvs. styrts av 
kvinnor i stället för män? Både feminister och ledande ekonomer har påpekat att lånekrisen
bokstavligen har orsakats av män. Krisen har uppmuntrat dem som förespråkar mångfald i
styrelser, som insisterar på att vi snarast behöver fler kvinnor på ledande positioner inom de 
ekonomiska institutionerna. Manliga misslyckanden kan skapa möjligheter för kvinnor att slå 
sig fram.2

Island banar väg. Efter landets förnedrande ekonomiska kollaps har man lämnat över 
nyckelpositionerna inom finanssektorn till kvinnor. Nu har landet en kvinnlig statsminister, 
och kvinnor kommer att leda två av de stora bankerna och därmed ersätta de män som 
beskylldes för att förstöra institutionerna genom överdrivna risktaganden.3

Michel Ferrary, professor vid Ceram i Frankrike, anser att man genom en jämn 
könsfördelning kan komma till rätta med den riskkultur som har dominerat många länders 
finanssektorer. Enligt honom har de banker som har en jämnare könsfördelning klarat krisen 
mycket bättre än de banker som inte är lika jämställda. ”Många genusforskare understryker att 
kvinnor beter sig och styr annorlunda än män. De tenderar att undvika risker och att i större 
utsträckning fokusera mer långsiktigt. Genom en större andel kvinnliga chefer kan männens 
riskbeteende vägas upp”4.

Ojämn könsfördelning bland de anställda är fortfarande normen i styrelser överallt i världen. 
Kostymklädda män fortsätter att dominera både bland beslutsfattare och bland övriga. I den 
norska lagstiftningen har man effektivt tagit itu med obalansen. I juni 2003 lade den norska 
regeringen fram ett lagstiftningsförslag i syfte att uppnå 50 procents kvinnlig representation i 
styrelserna för alla statliga bolag och alla stora privata bolag.5 Den 1 januari 2006 trädde 
reglerna om könsfördelningen i företagsledningar i kraft i Norge, vilket innebär att det måste 
finnas minst 40 procent av såväl kvinnor som män i alla styrelser. Spanien har antagit en 
liknande lag. Inom sju år måste statliga bolag ge fyra av tio styrelseposter till kvinnor.

                                               
1 Walby, Sylvia: Auditing the gender implications of recovery policies for the financial and economic crisis, 
april 2009, s. 7.
2 Ruth Sunderland, The real victims of this credit crunch? Women. The Observer, Sunday, 18 januari 2009.
3 The Washington Post, ”In Banking Crisis, Guys get the Blame” av Kevin Sullivan och Mary Jordan, 
10 februari 2009.
4 Ferrary i CERAM Business School Research, februari 2009.
5 Dublin Foundation Eurofound, EIROnline, 2003/06 Government proposes gender quotas on company boards.
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Segregerad arbetsmarknad

Den aktuella krisen liknar inte tidigare recessioner. Den ekonomiska nedgången drabbar 
sannolikt kvinnor hårdare än män. Till skillnad från vid tidigare ekonomiska kriser utgör 
kvinnor numera en mycket större andel av arbetsmarknaden. Kvinnornas integration i 
arbetslivet innebär inte bara att krisen kommer att ha större direkt påverkan på kvinnorna 
själva utan också att hushållens inkomster kommer att minska avsevärt om kvinnorna blir 
arbetslösa. Sysselsättningsmönstren kännetecknas av könssegregerade arbetsmarknader, 
löneskillnader mellan män och kvinnor samt fler deltidsanställningar och otrygga 
anställningar för kvinnor i den så kallade informella sektorn, vilket innebär lägre löner och 
sämre socialt skydd. Därför befinner sig kvinnorna minst sagt i ett sämre utgångsläge när det 
gäller att klara av krisen. 

Det råder inte någon tvekan om att jämställdhet mellan kvinnor och män bör vara en mycket 
viktig princip i alla politiska åtgärder. Med tanke på att kvinnor har olika roller påverkas inte 
bara kvinnorna på arbetsmarknaden utan även samhällets övergripande stabilitet av den 
ekonomiska och finansiella krisen. Vid ekonomiska kriser drabbas kvinnorna ofta snabbare av 
de negativa följderna och det tar längre tid innan de kan åtnjuta de positiva effekterna av 
återhämtningen. Innan krisen ens hade börjat arbetade redan merparten av kvinnorna i den 
informella sektorn och därmed hade de lägre löner och sämre socialt skydd.

Det faktum att många kvinnor arbetar inom den offentliga tjänstesektorn har tidigare bidragit 
till att skydda dem under krisens inledningsskede. Som anställda i den offentliga sektorn och 
genom att de utnyttjar tjänster såsom barnomsorg blir kvinnorna dock mycket sårbara för
budgetnedskärningar, efter det att konsekvenserna av minskade skatteintäkter börjat göra sig 
gällande1. Man bör också komma ihåg att regeringarna måste betala tillbaka sina enorma 
underskott under det kommande årtiondet.

Statliga inkomster och utgifter är könsbundna. Män brukar bidra mest till statens 
skatteintäkter eftersom de har högre inkomst medan kvinnor brukar vara de största 
förmånstagarna. Statens utgifter går nämligen till könsbundna tjänster som barnomsorg, vård 
av vårdbehövande personer, bostäder, utbildning och hälso- och sjukvård.2 Därför är det
avgjort större risk att kvinnor drabbas direkt av nedskärningar i de offentliga utgifterna.

Nedskärningarna leder också till att kvinnor återigen får ta över ansvaret för tjänster såsom 
barnomsorg, och därmed förhindras de från att delta i samhället utanför hemmet. I 
socioekonomiskt missgynnade ekonomier medför nedskärningarna av stödet till tjänster att 
man i större utsträckning förlitar sig på kvinnor både inom familjen och i samhället.3

Konsekvenser för arbetstagarna och sysselsättningen

Kvinnor har oftare en sämre ställning på arbetsmarknaden av olika orsaker: otrygg anställning 
och frivillig deltid är vanligare bland kvinnor och kvinnor har fortfarande lägre lön än män (i 
genomsnitt 17,4 procent i EU och till och med 30,3 procent i Estland år 2007), vilket i stor 

                                               
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.



PE439.236v01-00 14/15 PR\806001SV.doc

SV

utsträckning påverkar inkomsterna under deras liv samt deras sociala skydd och pensioner och 
leder till högre fattigdomsrisk, särskilt efter pensioneringen. Under 2007 var fattigdomsrisken 
högre för kvinnor (17 procent) än för män (15 procent), och denna skillnad var särskilt stor 
hos äldre (22 procent för kvinnor och 17 procent för män) och ensamstående föräldrar 
(34 procent)1, som främst är kvinnor.

Arbetslöshetssiffrorna säger dock inte nödvändigtvis allt om följderna av de ändrade 
ekonomiska förhållandena för män och kvinnor. Genom nationella uppgifter bekräftas att 
fallande sysselsättningsnivåer för kvinnor inte nödvändigtvis följs av stigande 
arbetslöshetsnivåer. Kvinnor har ofta deltidsanställningar och ses därför inte som arbetslösa 
utan som deltidsanställda. Det innebär att kvinnors arbetslöshet underskattas jämfört med
mäns. För att mäta kvinnors arbetslöshet på samma sätt som mäns bör man i större 
utsträckning uppmärksamma deltidsarbetslöshet, som bör behandlas lika uttömmande och 
offentliggöras på samma sätt som heltidsarbetslöshet. Sysselsättningstrenderna och de 
uppgifter de grundas på kan ifrågasättas. I EU har man beslutat att individbaserad statistik ska 
delas upp efter kön. Detta är dock bara det första steget mot att ha uppgifter som helt och 
hållet speglar skillnaderna mellan kvinnor och män.2

Möjligheter inom ramen för politiska åtgärder och återhämtningsplaner

I december 2009 enades EU:s regeringschefer om ett ekonomiskt återhämtningspaket till ett 
värde av 200 miljarder euro. Syftet var att stimulera sysselsättningen direkt genom att 
använda en blandning av samordnade nationella och europeiska utgiftsprogram3. 

Europeiska kommissionen betonade att miljövänliga arbetstillfällen kan bli ett viktigt 
tillväxtsegment i framtiden på EU:s arbetsmarknader, att 20 miljoner arbetstillfällen i EU 
redan i dag kan betraktas som miljövänliga (10 procent av den totala sysselsättningen) och att 
aktuella uppgifter visar att sysselsättningen enbart inom sektorn för förnybar energi kan 
fördubblas till 2,8 miljoner under perioden fram till 20204. Vi vet att den ekologiska 
omställningen av ekonomin och övergången från de så kallade ”nedåtgående industrierna” till 
en ekonomi med låga koldioxidutsläpp kommer leda till en enorm efterfrågan på välutbildad 
arbetskraft. För att tillsätta de miljövänliga tjänsterna kommer det att krävas adekvata 
omskolnings- och utbildningsprogram.

Om vi studerar den enorma mängden tillgängliga undersökningar upptäcker vi att de 
miljövänliga arbetstillfällena nästan uteslutande innehas av män, framför allt inom området 
för alternativ energi. Kvinnor är starkt underrepresenterade inom sektorn för förnybar energi 
och framför allt i naturvetenskapliga och teknikintensiva yrken5. Det går inte att genomföra en
korrekt, rättvis och rimlig ekonomisk omställning om inte kvinnor inkluderas i övergången till 
den gröna ekonomin, dvs. i vissa yrken samt utbildnings- och omskolningsprogram. 

                                               
1 Europeiska kommissionen, 2010 Jämställdhetsrapport, s. 4.
2 Smith, Marc: Analysis Note: Gender Equality and Recession, s. 12.
3 Meddelande från kommissionen till Europeiska rådet – En ekonomisk återhämtningsplan för Europa, KOM 
(2008) 0800 slutlig.
4 KOM (2009) 0257, s 4.
5 Renner, Michael; Sweeney, Sean; Kubit, Jill (2008): Green Jobs towards decent work in a sustainable, low-
carbon world, Nairobi, s. 309.
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Europeiska kommissionen har också insett att ”vi behöver kvinnor inom exakt samma yrken 
som män”1. 

Eftersom jämställdhet bland medborgarna är ett av EU:s grundläggande värden bör män och 
kvinnor med samma kompetens ha samma tillträde till alla arbeten inom den privata och den 
offentliga sektorn. Det finns också ytterligare ett argument som är helt och hållet pragmatiskt: 
kvinnors potential är oumbärlig för samhällets ekologiska omställning. Europa kan inte längre 
ignorera sina kvinnliga mänskliga resurser genom att se kvinnor som en reservplan som 
enbart används för att förstärka arbetskraften när den ekonomiska situationen kräver det.

Åtgärderna mot recessionen på europeisk och nationell nivå utgör en förändring och en
möjlighet att främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Den finansiella och ekonomiska 
krisen gör det också möjligt för oss att utveckla åtgärder och jämställdhetsperspektiv samt att 
identifiera inom vilka politiska områden vi kan genomföra insatser och alternativa lösningar. 
Om vi redan nu genomför en jämställdhetsanalys undviker vi oavsiktliga följder av ineffektiv 
politik eller oavsiktliga resultat. Att investera i social infrastruktur bör ses som en möjlighet 
att modernisera Europa och främja jämställdhet samt som en parallell strategi till investering i 
miljövänlig teknik och modernisering av vår fysiska infrastruktur.2

I sitt arbetsdokument – Samråd om framtidsstrategin ”EU 2020” betonade kommissionen att 
jämställdhet mellan kvinnor och män är en mycket viktig fråga. Det är mycket viktigt att se 
till att ett jämställdhetsperspektiv integreras vid den framtida översynen av Lissabonstrategin 
efter 2010, inklusive Europeiska sysselsättningsstrategin och den makroekonomiska strategin 
och att man tar hänsyn till att den ekonomiska och finansiella krisen har andra konsekvenser 
för kvinnor än för män. Det är lika viktigt att rådet, kommissionen och medlemsstaterna ser 
till att rutinmässigt genomföra en konsekvensanalys ur ett jämställdhetsperspektiv för alla 
föreslagna strategier samt för de åtgärder som vidtagits enligt den ekonomiska 
återhämtningsplanen för Europa och Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter med flera. 

                                               
1 Ett nytt Europa, grön ekonomi, gröna arbetstillfällen, intervju med generaldirektör Nikolaus G. van der Pas
den 16 juni 2008.
2 Smith, Marc, Analysis Note: Gender Equality and Recession, s. 2.


