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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om utvärderingen av resultaten från färdplanen för jämställdhet 2006–2010 och 
rekommendationer för framtiden
(2009/2242(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 2 och artikel 3.3 andra stycket i EU-fördraget och artikel 157 i 
EUF-fördraget,

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

– med beaktande av kommissionens meddelande ”En färdplan för jämställdhet 2006–2010” 
(KOM(2006)0092)1,

– med beaktande av rapporten från kommissionen av den 18 december 2009 om 
jämställdhet mellan kvinnor och män – 2010 (KOM(2009)0694),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 7 juni 2000, ”Förslag till rådets 
beslut om ett stödprogram avseende gemenskapens ramstrategi för jämställdhet (2001–
2005)” (KOM(2000)0335), och kommissionens årliga rapporter om jämställdhet inom EU 
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 respektive KOM(2008)0010)) samt 2009 (KOM(2009)0077),

– med beaktande av FN:s juridiska verktyg inom ramen för mänskliga rättigheter och i 
synnerhet kvinnors rättigheter, bland annat konventionen om avskaffande av all slags 
diskriminering av kvinnor, och FN:s övriga verktyg beträffande våld mot kvinnor, till 
exempel den deklaration och det åtgärdsprogram som antogs vid världskonferensen om 
mänskliga rättigheter i Wien, FN:s generalförsamlings resolutioner 48/104 av den 
20 december 1993 om avskaffande av våld mot kvinnor, 58/147 av den 19 februari 2004 
om avskaffande av våld mot kvinnor i hemmet, 57/179 av den 30 januari 2003 om arbete 
för att avskaffa sådana brott mot kvinnor som förövas av hedersskäl samt 52/86 av den 
2 februari 1998 om brottsförebyggande och straffrättsliga åtgärder för avskaffande av 
våld mot kvinnor,

– med beaktande av den handlingsplan som antogs under den fjärde 
världskvinnokonferensen i Peking den 15 september 1995 samt FN:s resolutioner av den 
18 maj 2000 om uppföljning av handlingsplanen från Peking2 och av den 10 mars 2005 
om uppföljning av handlingsplanen från den fjärde världskvinnokonferensen 
(Peking+10)3,

                                               
1 EUT C 104, 3.5.2006, s. 19.
2 EUT C 59, 23.2.2001, s. 258.
3 EUT C 320 E, 15.12.2005, s. 247.
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– med beaktande av rapporten från FN:s generalsekreterare av den 9 oktober 2006 om ”alla 
former av våld mot kvinnor”,

– med beaktande av slutrapporten i mars 2005 från det 49:e sammanträdet i FN:s 
generalförsamlings utskott för kvinnors status,

– med beaktande av protokollet om afrikanska kvinnors rättigheter, även känt som 
”Maputo-protokollet”, som trädde i kraft den 26 oktober 2005 och som bland annat tar 
upp förbud mot alla former av könsstympning,

– med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution 1325 av den 31 oktober 2000 om 
”kvinnor, fred och säkerhet”, som förordar ett större deltagande av kvinnor för att 
förhindra väpnade konflikter och bygga upp freden,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG 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), som framlades av kommissionen 
den 3 oktober 2008,

– 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), som 
framlades av kommissionen den 3 oktober 2008,

– med beaktande av rapporten från kommissionen av den 3 oktober 2008, ”Förverkligande 
av Barcelonamålen avseende barnomsorg före den obligatoriska skolåldern” 
(KOM(2008)0638),

– med beaktande av rapporten i maj 2003 från kommissionens rådgivande kommitté för lika 
möjligheter för kvinnor och män om integrering av ett jämställdhetsperspektiv i de 
nationella budgetarna,

– med beaktande av den rådgivande kommittén för lika möjligheter för kvinnor och män 
och dess yttrande om löneskillnaderna mellan könen, som antogs den 22 mars 2007,

– med beaktande av sin resolution av den 17 januari 2006 om strategier för förebyggande av 
handel med kvinnor och barn som riskerar att utsättas för sexuellt utnyttjande2,

– med beaktande av sin resolution av den 24 oktober 2006 om kvinnors invandring: 
invandrarkvinnors roll och ställning i EU3,

                                               
1 EUT L 204, 26.7.2006, s. 23.
2 EUT C 287 E, 24.11.2006, s. 75.
3 EUT C 313 E, 20.12.2006, s. 118.
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– med beaktande av den jämställdhetspakt som antogs av Europarådet den 23 och 
24 mars 2006,

– med beaktande av sin resolution av den 13 mars 2007 om en färdplan för jämställdhet 
2006–20101,

– med beaktande av sin resolution av den 17 januari 2008 om kvinnornas roll i industrin2,

– 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 lika lön för kvinnor och män4,

– med beaktande av sin resolution av den 19 februari 2009 om den sociala ekonomin5,
– med beaktande av sin resolution av den 26 november 2009 om avskaffande av våld mot 

kvinnor6,

– med beaktande av sin resolution av den 10 februari 2010 om förebyggande av 
människohandel7,

– med beaktande av sin resolution av den 10 februari 2010 om jämställdhet mellan kvinnor 
och män i Europeiska unionen – 20098,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

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

A. Jämställdheten mellan kvinnor och män är en allmän mänsklig rättighet, den är en av 
Europeiska unionens grundläggande principer och den framhålls på många ställen i 
fördragen. Trots detta finns avsevärda ojämlikheter i den politiska världen och i 
kvinnornas liv.

B. Lika rättigheter och möjligheter för kvinnor och män måste skapas genom socialt 
framåtskridande för alla och inte genom tillbakagång.

C. I färdplanen för jämställdhet 2006–2010 lyftes några grundläggande aspekter på 
jämställdhet fram, men de verkliga framstegen var få.

                                               
1 EUT C 301 E, 13.12.2007, s. 56.
2 EUT C 41 E, 19.2.2009, s. 73.
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)0062.
6 Antagna texter, P7_TA(2009)0098.
7 Antagna texter, P7_TAPROV(2010)0018.
8 Antagna texter, P7_TAPROV(2010)0021.



PE439.237v01-00 6/14 PR\806008SV.doc

SV

D. Den pågående finans- och samhällskrisen drabbar kvinnorna särskilt hårt genom att 
ojämlikheten och diskrimineringen förvärras.

E. Större delen av EU:s över 85 miljoner fattiga är kvinnor. Till detta bidrar arbetslöshet, 
osäkra anställningar, låga löner, pensioner under existensminimum och svårigheter att 
utnyttja modern samhällsservice inom många olika områden.

F. De genomsnittliga löneskillnaderna mellan kvinnor och män i EU som helhet blir allt 
större och är nu mer än 17 procent. Den indirekta diskrimineringen tenderar att tillta 
allteftersom arbetslösheten växer, och den drabbar då särskilt kvinnor och unga flickor.

G. Vissa kvinnogrupper utsätts för flerfaldig diskriminering. Det gäller framför allt äldre 
kvinnor, ensamstående kvinnor med försörjningsansvar, invandrarkvinnor, kvinnor som 
tillhör minoriteter, kvinnor med funktionshinder, kvinnor i fängelse etc.

H. Det är av fundamental vikt att en jämställd tillgång till samhällsresurser, till rättigheter 
och till makt kan garanteras. Detta kräver strukturella och kulturella förändringar, 
eliminering av schablontänkande och främjande av jämställdhet.

I. De utmaningar som finns och de erfarenheter som gjorts visar att vi måste bli bättre på att 
samordna, informera om och främja kvinnors rättigheter med hänsyn till deras olika 
levnadsförhållanden.

J. Femtonårsdagen av handlingsplanen från Peking har uppmärksammats med ett antal 
resolutioner, men det är fortfarande långt kvar innan den har förverkligats.

K. 2010 har utropats till Europeiska året för bekämpning av fattigdom. Det kräver politiska 
initiativ och samfällda politiska åtgärder som i grunden förändrar den nuvarande 
situationen.

L. I år firar vi också 100-årsdagen av 8 mars-deklarationen om den internationella 
kvinnodagen. Det är av största vikt att kvinnorna och deras organisationer involveras för 
att främja jämställdhet och bekämpa diskriminering och ojämlikhet.

På det institutionella planet

1. Europaparlamentet föreslår att EU:s nya jämställdhetsstrategi ska vara ett 
handlingsprogram och ett politiskt åtagande på grundval av handlingsplanen från Peking. 
Kvinnors och flickors mänskliga rättigheter ska vara en oförytterlig, integrerande och 
oupplöslig del av de allmänna mänskliga rättigheterna.

2. Europaparlamentet framhåller vikten av att rådet antar kommissionens nya förslag till 
jämställdhetsstrategi i enlighet med parlamentets yttrande, med syfte att ge den en större 
politisk kraft och driva fram jämställdhetspolitiken ytterligare.

3. Europaparlamentet föreslår årliga trepartsmöten mellan rådet, kommissionen och 
parlamentet om framåtskridandet för jämställdheten mellan könen i EU.



PR\806008SV.doc 7/14 PE439.237v01-00

SV

4. Europaparlamentet understryker vikten av en årlig konferens om jämställdheten mellan 
könen, med deltagande av kvinnoorganisationer och fackföreningar i de olika 
medlemsstaterna samt av företrädare för parlamentet, kommissionen, rådet och de 
nationella parlamenten. Varje år ska ett i förväg bestämt tema uppmärksammas särskilt.

5. Europaparlamentet kräver att det europeiska jämställdhetsinstitutet omedelbart träder i 
funktion med full kraft och att det utarbetas indikatorer för uppföljning av 
jämställdhetsfrågor inom alla områden.

6. Europaparlamentet anser att politiska förslag från kommissionen och rådet som innehåller 
en bedömning av sociala effekter också ska innehålla en bedömning av 
jämställdhetsaspekter.

7. Europaparlamentet kräver att kommissionens generaldirektorat skapar 
samordningsmekanismer för ett permanent uppföljningsarbete när det gäller politik för 
lika rättigheter och möjligheter för män och kvinnor inom alla områden.

8. Europaparlamentet understryker vikten av en integrerad jämställdhetspolitik inom olika 
områden, framför allt ekonomi, finanser, handel och socialpolitik, samt av en
budgetanalys som tar hänsyn till köns- och jämställdhetsfrågor. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att visa exempel på goda metoder.

9. Parlamentet kräver att kommissionen och medlemsstaterna tillämpar en dubbel strategi 
med en integrerad jämställdhetspolitik samtidigt som man fortsätter att vidta specifika 
åtgärder, även i form av lagstiftning, vid budgetutformning och vid uppföljning och 
kontroller med syfte att förverkliga dem.

10. Europaparlamentet framhåller nödvändigheten av att även parlamentets egna utskott och 
delegationer fäster särskild vikt vid jämställdhetsfrågorna.

Temaområden – målsättningar

11. Europaparlamentet framhåller vikten av att man fortsätter med den analys av 
handlingsplanen från Peking (Peking+15) som utfördes under det svenska 
ordförandeskapet, och att man med denna som utgångspunkt inte bara utarbetar lämpliga 
indikatorer utan också fastställer medel och vidtar nödvändiga politiska åtgärder inom 
följande tolv områden:
– Kvinnor och fattigdom.
– Undervisning och utbildning för kvinnor.
– Kvinnor och hälsa.
– Våld mot kvinnor.
– Kvinnor och väpnade konflikter.
– Kvinnor och ekonomi.
– Kvinnor i maktutövande och beslutsfattande ställning.
– Institutionella mekanismer för främjande av kvinnor.
– Kvinnors mänskliga rättigheter.
– Kvinnor och massmedier.
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– Kvinnor och miljö.
– Unga flickor.

12. Europaparlamentet prioriterar kampen mot fattigdom genom en förändring av de 
makroekonomiska, penningpolitiska, socialpolitiska och arbetsmarknadspolitiska 
strukturer som utgör grunden för den, med syfte att garantera ekonomisk och social 
rättvisa för kvinnor, utveckla strategier som gynnar en rättvis fördelning av avkastningen, 
garantera en minimiavkastning och rimliga löner och pensioner, skapa fler fasta 
arbetstillfällen för kvinnor, garantera tillgång till modern samhällsservice för alla kvinnor 
och unga flickor, förbättra det sociala skyddsnätet och tillhörande samhällstjänster, 
framför allt daghem, förskolor, dagcentra, kommunala fritidssysselsättningar och 
stödåtgärder till familjer, som ska vara tillgängliga för alla kvinnor, barn och äldre.

13. Europaparlamentet kräver skyndsamma åtgärder för att bekämpa lönediskriminering. 
Detta kan ske antingen genom att nuvarande direktiv ändras eller genom att man utarbetar 
etappvisa planer med preciserade målsättningar för varje sektor för att komma till rätta 
med direkt och indirekt diskriminering genom att till exempel uppmuntra till 
kollektivavtal, utbilda jämställdhetsrådgivare och utarbeta jämställdhetsplaner för företag 
och andra arbetsplatser.

14. Europaparlamentet kräver ytterligare åtgärder på arbetsplatserna i form av utbildning och 
kontroller för att skapa bättre arbetsförhållanden för kvinnor. Det gäller framför allt 
arbetstidens längd, att uppfylla rätten till föräldraledighet och att förena arbete, familjeliv 
och fritid. Parlamentet uppmanar till en utvidgad och rimlig ersättning vid havandeskaps-
och föräldraledighet, möjlighet till betald ledighet för fadern och bekämpande av 
handlingssätt som äventyrar dessa rättigheter.

15. Europaparlamentet kämpar för politiska åtgärder och handlingsplaner som eliminerar våld 
mot kvinnor inom alla områden, främjar kvinnors mänskliga rättigheter och bekämpar 
könsstereotyper och alla former av diskriminering i samhället och familjen, inbegripet 
undervisning, utbildning, massmedia och politik. Parlamentet kräver en utbildningspolitik 
som främjar jämställdhet.

16. Europaparlamentet kräver stor uppmärksamhet på situationen för kvinnor som arbetar 
tillsammans med sina män inom jordbruk, hantverk, handel och fiske och i små 
familjeföretag, där situationen för kvinnorna är mer sårbar än för männen. Nya åtgärder 
måste vidtas för att skydda moderskapet, eliminera indirekt diskriminering och säkerställa 
skydd och social trygghet samt övriga rättigheter för kvinnor, även för dem som är 
självständiga näringsidkare. 

17. Europaparlamentet understryker vikten av att garantera alla kvinnor kontroll över sina 
sexuella och reproduktiva rättigheter. Det gäller framför allt tillgång till preventivmedel 
och aborter, kostnadsfri rådgivning om abort och information om kvinnans rättigheter och 
tillgängliga samhällstjänster. Parlamentet understryker vikten av åtgärder som 
uppmärksammar männen på deras ansvar för sexualitet och fortplantning.
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18. Europaparlamentet anser att särskild uppmärksamhet måste ägnas åt att skapa fred och 
solidaritet för kvinnor i hela världen, framför allt för dem som är offer för orättvisor, 
diskriminering, svält, fattigdom, trafficking och alla former av våld.

19. Europaparlamentet kräver att dess resolutioner nr 18/2010 om förebyggande av 
människohandel och nr 21/2010 om jämställdhet mellan kvinnor och män i 
Europeiska unionen, som antogs den 10 februari, följs.

20. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna denna resolution till rådet 
och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar.
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MOTIVERING

Inledning

I år avslutas färdplanen för jämställdhet 2006–2010 och kommissionen har meddelat att den 
har förberett en ny jämställdhetsstrategi.

Eftersom vi befinner oss i en allvarlig ekonomisk och social kris med allvarliga följder för 
kvinnor måste vi noga se till att det inte kommer några bakslag och att vi ger ett innehåll åt 
det Europeiska året för bekämpande av fattigdom.

I år firar vi två jubiléer: Femtonårsdagen av Pekingkonferensen och den internationella 
kvinnodagens 100-årsdag. Det var viktiga märkesdagar för kvinnoemancipationen och ett 
resultat av den kamp i små och stora sammanhang som blev allt intensivare under 1800- och 
1900-talen. 

Det svenska ordförandeskapet har utarbetat en rapport om tillämpningen på EU-nivå av det 
dokument som antogs vid den fjärde världskvinnokonferensen i Peking 1995 –
Peking-deklarationen och handlingsplanen för jämställdhet, utveckling och fred.

Inom denna ram och i samband med utarbetandet av det här betänkandet anordnade utskottet 
för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män den 28 januari 2010 en 
hearing om jämställdhetsstrategi med deltagande av olika specialister och 
kvinnoorganisationer i EU. Dessa framhöll behovet av ordentliga framsteg när det gäller att 
förverkliga jämställdheten mellan kvinnor och män och att försvara och främja kvinnors 
rättigheter som grundläggande mänskliga rättigheter. 

Kort historik över kampen för kvinnors rättigheter – 100-årsdagen av internationella 
kvinnodagen och 15-årsdagen av Pekingkonferensen 

År 1910 hölls den andra internationella kvinnokonferensen i Köpenhamn på initiativ av den 
berömda tyska revolutionsledaren Clara Zetkin. Där bestämdes att man skulle fira en 
internationell arbetarkvinnodag med demonstrationer för de arbetande kvinnornas frigörelse 
och för allmän rösträtt. Därigenom skulle man markera höjdpunkten för en växande rörelse 
för kvinnornas krav på bättre arbets- och levnadsförhållanden, lyfta upp kampen för dessa 
krav på det politiska planet och förvandla ett symboliskt datum till ett handlingsprogram och 
till en mobilisering av arbetande kvinnor i hela världen för deras ekonomiska, sociala och 
politiska frigörelse.

Men mellan utropandet av den internationella kvinnodagen 1910 och dess institutionalisering 
genom FN gick det många år.

I mars 1972 föreslog Hertta Kuusinen, kommunistisk riksdagsledamot i Finland och vice 
ordförande för den internationella demokratiska kvinnofederationen (FDIM), att FN:s 
kvinnokommission (CSW) skulle utlysa ett ”internationellt kvinnoår” med syfte att fästa FN:s 
och världens uppmärksamhet på kvinnors situation och särskilda behov. Förslaget fick stöd av 
andra kvinnoorganisationer och CSW rekommenderade FN:s generalförsamling att utropa 
1975 till internationellt kvinnoår, vilket skedde i december 1972. 
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Dessa beslut om det internationella kvinnoåret 1975 och FN:s kvinnoårtionde 1975–1985 gav 
upphov till aktioner över hela världen.

Sedan hölls 1995 den fjärde världskvinnokonferensen i Peking, där man antog dokumentet 
”Pekingdeklarationen och handlingsplanen för jämställdhet, utveckling och fred”.

I år, när vi firar 100-årsdagen av utropandet av den internationella kvinnodagen har FN valt 
som tema ”Lika rättigheter, lika möjligheter, framsteg för alla”. En central punkt i Peking+15-
utvärderingen blir ”Jämställdhet mellan könen, utveckling och fred” som var temat för FN:s 
kvinnoårtionde.

Inom EU har de olika fördragen erkänt jämställdheten mellan kvinnor och män som en 
grundläggande princip för EU och som en allmän mänsklig rättighet. Men det finns 
fortfarande avsevärda ojämlikheter i den politiska verkligheten och i kvinnors liv, trots att 
man under årens lopp har antagit olika direktiv och många resolutioner som syftar till att 
bekämpa diskriminering.

Färdplanen för jämställdhet 2006–2010 och den nuvarande situationen

I färdplanen för jämställdhet 2006–2010 lyftes visserligen fram några grundläggande 
jämställdhetsaspekter, men den politiska kraft som krävs för att förverkliga dem har inte 
funnits, och därför har få verkliga framsteg gjorts. Till detta har också de motsägelser som 
finns inom EU-politiken bidragit. Dessa motsägelser utgör grunden till att det finns över 
85 miljoner människor som lever i fattigdom, och att de flesta av dessa människor är kvinnor 
och barn. Det beror på arbetslöshet, osäkra anställningar, låga löner, pensioner under 
existensminimum och svårigheter att utnyttja modern samhällsservice inom många olika 
områden.

Å andra sidan har den pågående finans- och samhällskrisen haft särskilt allvarliga följder för 
kvinnorna genom att ojämlikheten och diskrimineringen har förvärrats. De genomsnittliga 
löneskillnaderna mellan kvinnor och män i EU som helhet blir allt större och är nu mer än 
17 procent. Den indirekta diskrimineringen tenderar att tillta allteftersom arbetslösheten 
växer, och den drabbar då särskilt kvinnor och unga flickor. 

Även de arbetstillfällen som skapats under de senaste åren, framför allt för ungdomar och 
kvinnor, utgörs till största delen av osäkra och dåligt betalda anställningar där grundläggande 
rättigheter inte respekteras. Det gäller framför allt föräldraledigheten, vilket också bidrar till 
de låga födelsetalen. En särskilt allvarlig företeelse är att vissa kvinnogrupper utsätts för 
flerfaldig diskriminering. Det gäller framför allt äldre kvinnor, ensamstående kvinnor med 
försörjningsansvar, invandrarkvinnor, kvinnor som tillhör minoriteter och kvinnor med 
funktionshinder. 

Våldet ligger fortfarande på en hög nivå, och fattigdom, arbetslöshet och diskriminering har 
bidragit till att handeln med kvinnor och barn för prostitution har fortsatt eller ökat i olika 
EU-länder. Detta kräver skyndsamma motåtgärder. 
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 Åtgärder på det institutionella planet

Även om utvecklingen av jämställdhetspolitiken skiljer sig mellan medlemsstaterna är det av 
grundläggande vikt att kunna garantera en jämställd tillgång till samhällsresurser, till 
rättigheter och till makt. Strukturella och kulturella förändringar, eliminering av 
schablontänkande och främjande av jämställdhet krävs för att resultatet ska innebära framsteg 
och inte tillbakagång. 

De utmaningar som finns och de erfarenheter som gjorts visar att vi måste bli bättre på att 
samordna, informera om och främja kvinnors rättigheter och att involvera deras 
organisationer i kampen mot diskriminering och ojämlikhet.

Därför är det nödvändigt att EU:s nya jämställdhetsstrategi blir ett handlingsprogram och ett 
politiskt åtagande på grundval av handlingsplanen från Peking, och att rådet antar den i 
enlighet med parlamentets yttrande med syfte att ge den en större politisk kraft och driva fram 
jämställdhetspolitiken ytterligare. Kvinnors och flickors mänskliga rättigheter ska vara en 
oförytterlig, integrerande och oupplöslig del av de allmänna mänskliga rättigheterna. 

Parlamentet föreslår också årliga trepartsmöten mellan rådet, kommissionen och parlamentet 
om framåtskridandet för jämställdhetsstrategin i EU. Men med tanke på behovet av att 
involvera kvinnorna och deras organisationer i hela den här processen föreslås dessutom en 
årlig konferens om jämställdheten mellan könen, med deltagande av kvinnoorganisationer och 
fackföreningar i de olika medlemsstaterna samt av företrädare för parlamentet, kommissionen, 
rådet och de nationella parlamenten. Varje år ska ett i förväg bestämt tema uppmärksammas 
särskilt.

Parlamentet kräver att det europeiska jämställdhetsinstitutet omedelbart träder i funktion med 
full kraft och att det utarbetas indikatorer för uppföljning av jämställdhetsfrågor inom alla 
områden. Parlamentet kräver att kommissionens generaldirektorat skapar 
samordningsmekanismer för ett permanent uppföljningsarbete när det gäller politik för lika 
rättigheter och möjligheter för män och kvinnor inom alla områden.

Parlamentet understryker vikten av en integrerad jämställdhetspolitik inom olika områden, 
framför allt ekonomi, finanser, handel, socialpolitik och budgetpolitik. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att visa exempel på goda metoder och att bekämpa de fall 
av systematiska brott mot framför allt arbetande kvinnors rättigheter som sker genom att man 
tillämpar premier för ”produktion”, ”kvalitet”, ”produktivitet” eller ”flit”, vilka alla 
inskränker föräldrars rättigheter och försvårar omhändertagandet av barn eller andra 
familjemedlemmar, förutom att de inskränker de fackliga och politiska rättigheterna.

Man får inte glömma att det är nödvändigt att tillämpa en dubbel strategi med en integrerad 
jämställdhetspolitik samtidigt som man fortsätter att vidta specifika åtgärder, även 
lagstiftnings-, budget- och kontrollåtgärder. Politiska förslag som innehåller en bedömning av 
sociala effekter bör också innehålla en jämställdhetsbedömning.

Även parlamentet bör inom alla områden, inbegripet dess egna utskott och delegationer, fästa 
särskild vikt vid jämställdhetsfrågorna.
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Temaområden – målsättningar

Lika rättigheter och möjligheter för kvinnor och män måste skapas genom socialt 
framåtskridande för alla och inte genom tillbakagång. Därför är det viktigt att den analys av 
handlingsplanen från Peking (Peking+15) som utfördes under det svenska ordförandeskapet 
fortsätts, och att man med utgångspunkt från denna inte bara utarbetar lämpliga indikatorer 
utan också fastställer medel och vidtar nödvändiga politiska åtgärder inom alla de tolv 
områden som anges där.

I den nuvarande krissituationen måste kampen mot fattigdom prioriteras genom att man 
förändrar de makroekonomiska, penningpolitiska, sociala och arbetsmarknadspolitiska 
strukturer som utgör grunden för den. Syftet är att garantera ekonomisk och social rättvisa för 
kvinnor, utveckla strategier som gynnar en rättvis fördelning av avkastningen, garantera en 
minimiavkastning och rimliga löner och pensioner, skapa fler fasta arbetstillfällen för kvinnor, 
garantera tillgång till modern samhällsservice för alla kvinnor och unga flickor, förbättra det 
sociala skyddsnätet och tillhörande samhällstjänster, framför allt daghem, förskolor, 
dagcentra, kommunala fritidssysselsättningar och stödåtgärder till familjer, som ska vara 
tillgängliga för alla kvinnor, barn och äldre. På så sätt kan man skapa fasta anställningar för 
kvinnor och bidra till social delaktighet.

Parlamentet kräver skyndsamma åtgärder för att bekämpa lönediskriminering och för att 
uppvärdera arbetet. Detta kan ske antingen genom att nuvarande direktiv ändras eller genom 
att man utarbetar etappvisa planer med preciserade målsättningar för varje sektor för att 
komma till rätta med direkt och indirekt diskriminering genom att till exempel uppmuntra till 
kollektivavtal, utbilda jämställdhetsrådgivare och utarbeta jämställdhetsplaner för företag och 
andra arbetsplatser.

Det räcker inte, som kommissionen gjorde i juli 2007, att lägga fram ett meddelande om att 
”utjämna löneskillnaderna mellan kvinnor och män”. Det räcker inte heller att nöja sig med en 
analys av löneskillnadernas orsaker. Det är mycket viktigt att resultaten av denna analys 
presenteras, i hopp om att kommissionen ska dra slutsatser och snabbt vidta steg för att 
minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män. 

Det krävs ytterligare åtgärder på arbetsplatserna i form av utbildning och kontroller för att 
skapa bättre arbetsförhållanden för kvinnor. Det gäller framför allt arbetstidens längd, 
uppfyllande av rätten till föräldraledighet och möjligheterna till att förena arbete, familjeliv 
och fritid. Parlamentet uppmanar till en utvidgad och rimlig ersättning vid havandeskaps- och 
föräldraledighet, möjlighet till betald ledighet för fadern och bekämpande av handlingssätt 
som äventyrar dessa rättigheter.

Det krävs politiska åtgärder och handlingsplaner som eliminerar våld mot kvinnor inom alla 
områden, främjar kvinnors mänskliga rättigheter och bekämpar könsstereotyper och alla 
former av diskriminering i samhället och familjen, inbegripet undervisning, utbildning, 
massmedia och politik. Parlamentet kräver en utbildningspolitik som främjar jämställdhet.

Det krävs stor uppmärksamhet på situationen för kvinnor som arbetar tillsammans med sina 
män inom jordbruk, hantverk, handel och fiske och i små familjeföretag, där situationen för 
kvinnorna är mer sårbar än för männen. Nya åtgärder måste vidtas för att skydda 
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moderskapet, eliminera indirekt diskriminering och säkerställa skydd och social trygghet samt 
övriga rättigheter för kvinnor, även för dem som är självständiga näringsidkare.

Trots de framsteg som gjorts inom området sexuell och reproduktiv hälsa kvarstår fortfarande 
många problem. Därför måste kvinnorna tillförsäkras kontroll över sina sexuella och 
reproduktiva rättigheter.

Parlamentet kräver att vissa av dess viktiga resolutioner följs, framför allt resolutionerna av 
den 10 februari: nr 18/2010 om förebyggande av människohandel och nr 21/2010 om 
jämställdhet mellan kvinnor och män i Europeiska unionen.


