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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om ligestilling mellem kvinder og mænd i Den Europæiske Union — 2010
(2010/2138(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 2 og artikel 3, stk. 3, andet afsnit, i traktaten om Den Europæiske 
Union og artikel 157 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

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

– der henviser til Kommissionens beretning af 18. december 2009 om ligestilling mellem 
kvinder og mænd – 2010 (KOM(2009)0694),

– der henviser til Kommissionens årlige beretninger om ligestilling mellem kvinder og 
mænd i 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 meddelelse af 3. oktober 2008 om bedre balance mellem 
arbejdsliv og privatliv: Større støtte med henblik på at forene arbejds-, privat- og 
familieliv (KOM(2008)0635),

– 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 meddelelse af 21. september 2010 om ”Strategi for 
ligestilling mellem mænd og kvinder 2010-2015” (KOM(2010)0491),

– der henviser til FN's konvention af 1979 om afskaffelse af alle former for diskrimination 
imod kvinder (CEDAW),

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

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

– der henviser til udtalelse om lønforskellen mellem mænd og kvinder vedtaget af Det 
Rådgivende Udvalg for Ligestilling mellem Kvinder og Mænd den 22. marts 2007,

                                               
1 EUT L 204 af 26.7.2006, s. 23.
2 EUT C 301 E af 13.12.2007, s. 56.
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– der henviser til sin beslutning af 3. september 2008 om ligestilling mellem kvinder og 
mænd i EU – 20081,

– der henviser til sin beslutning af 18. november 2008 med henstillinger til Kommissionen 
om anvendelse af princippet om lige løn for mænd og kvinder2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

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

A. der henviser til, at ligestilling mellem kvinder og mænd er et grundlæggende princip i EU, 
der anerkendes i traktaten om Den Europæiske Union og i Den Europæiske Unions charter 
om grundlæggende rettigheder, og der henviser til, at der er mange områder, hvor kvinder 
og mænd stadig ikke har ligestilling,

B. der henviser til, at den økonomiske og finansielle krise også har ramt EU, at den har været 
ødelæggende for både kvinders og mænds beskæftigelse, og at den på lang sigt risikerer at 
ramme kvinder hårdere,

C. der henviser til, at det er nødvendigt med statistiske data opdelt efter køn for at kunne 
sammenligne krisens konsekvenser for kvinder og mænd; der henviser til, at Det 
Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder råder over store 
kompetencer på dette område,

D. der henviser til, at arbejdsløshedstallene for kvinder ofte er undervurderet på grund af den 
manglende medtagelse af deres andel af de ikke-erhvervsaktive (2/3 af de 63 mio. ikke-
erhvervsaktive mellem 25 og 64 år) og deltidsarbejdsløshedsprocenten, der er temmelig 
høj,

E. der henviser til, at kvinder er ufordelagtigt stillet på arbejdsmarkedet på grund af 
ufrivillige deltidskontrakter og tidsbegrænsede kontrakter og på grund af, at de får en 
lavere løn end mændene; der henviser til, at denne ufordelagtige stilling gør, at kvinder i 
højere grad end mænd risikerer fattigdom, 

F. der henviser til, at der stadig er lønforskelle, og at kvinder i EU trods bestræbelserne og 
visse fremskridt i dag stadig får gennemsnitligt 18 % mindre i løn end mænd, et tal som i 
visse lande kommer op over 25 %, 

G. der henviser til, at moderskab ikke bør bremse kvinders karriere, og at statistikkerne klart 
viser, at kvinder med børn bruger mindre tid på arbejde end kvinder, der ikke har børn, i 
modsætning til mænd med børn, der arbejder mere end mænd, der ikke har børn,

H. der henviser til, at Det Europæiske Råd på sit møde i marts 2002 i Barcelona opfordrede 
medlemsstaterne til inden udgangen af 2010 at sikre børnehavepladser og dagpleje for 
90 % af alle børn mellem tre år og den obligatoriske skolealder og for mindst 33 % af alle 
børn på under tre år, men at antallet af pladser stadig er utilstrækkeligt i flere lande,

                                               
1 EUT C 295 E af 4.12.2009, s. 35.
2 EUT C 16 E af 22.1.2010, s. 21.
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L. der henviser til, at kvinders beskæftigelsesfrekvens er forbundet med deres 
familiemæssige ansvar; der henviser til, at mere en 20 mio. europæere (hvoraf to 
tredjedele er kvinder) har påtaget sig pasnings- og omsorgsansvar for voksne personer, 
hvilket sætter dem ude af stand til at udøve erhvervsmæssig virksomhed på fuld tid;  der 
henviser til, at dette fænomen risikerer at forværres i takt med befolkningen aldring,

J. der henviser til, at det er nødvendigt at bekæmpe fastlåste kønsrollemønstre, der ofte 
orienterer børn hen imod erhverv, der traditionelt anses for at være kvinde- eller 
mandefag, og at det er vigtigt at sikre et alsidigt erhvervsvalg, 

K. der henviser til, at for få piger vælger det naturvidenskabelige område, hvilket resulterer i 
en kraftig kønsopdeling i sektorer, 

L. der henviser til, at flere kvinder end mænd har en universitetsuddannelser (58,9 % af alle 
eksamensbeviser), men at de beklæder en mindre del af de ledende stillinger inden for 
erhvervslivet, den offentlige administration og de politiske organer,

M. der henviser til, at der i juni 2008 blev oprettet et EU-netværk af kvinder, der beklæder 
ledende økonomiske eller politiske stillinger, og at dette netværk kan medvirke til at 
forbedre kønsbalancen med hensyn til ledende stillinger, 

N. der henviser til, at hvis det skal lykkes at skabe ligestilling mellem mænd og kvinder i 
vores samfund, så skal det ske gennem kvinders større deltagelse i det politiske liv, både 
på europæisk, nationalt, regionalt og lokalt plan; der henviser til, at andelen af kvinder i de 
nationale parlamenter i visse medlemsstater ikke overstiger 15 %,

O. der henviser til, at kvinder er i større risiko for fattigdom end mænd på grund af afbrudte 
karriereforløb, lønniveauet og lavere pensioner; der henviser til, at der i forbindelse med 
det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom ikke er nok fokus på de grundlæggende 
årsager til fattigdom,

P. der henviser til, at der i 2011 vil komme fokus på volontørarbejde, og understreger den 
positive rolle som fremme af princippet om ligestilling mellem mænd og kvinder i 
volontørprogrammerne kunne få,

Q. der henviser til, at kvinder tilhørende minoriteter, og navnlig romakvinder, regelmæssigt 
er ofre for diskrimination, og at risikoen for social udstødelse er særlig høj for denne 
gruppe,

R. der henviser til, at vold mod kvinder er et brud på deres grundlæggende rettigheder og 
udgør en hindring for ligestilling; der henviser til, at 20-25 % af alle kvinder i Europa på 
et tidspunkt i deres liv udsættes for fysisk vold; der henviser til, at psykisk vold er lige så 
ødelæggende som fysisk vold,

1. minder om, at de sektorer, der er ramt af krisen, i første omgang har været 
mandsdominerede sektorer, som byggeri og industri, men at krisen har bredt sig til andre 
sektorer, hvor forholdet mellem mænd og kvinder er mere lige, hvilket har medført en 
øget arbejdsløshed blandt kvinder;
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2. anmoder om, at krisens konsekvenser for kvinder opgøres og måles ved hjælp af præcise 
statistikker, hvor indikatorer fordelt på køn regelmæssigt opdateres og evalueres; tilføjer, 
at disse statistikker bør gøre det muligt bedre at bestemme konjunkturproblemer og 
strukturelle problemer med henblik på at lette en løsning af krisen og fremme udbredelsen 
af bedste praksis;

3. minder om, at ulighederne mellem kvinder og mænd stadig findes på trods af kvindernes 
øgede erhvervsfrekvens; understeger, at den økonomiske og finansielle krise skal ses som 
en mulighed for at forelægge nye og innovative forslag inden for beskæftigelsesgrad, 
lønniveau, arbejdstid og besættelse af lederstillinger;

4. minder om, at der i forbindelse med udformningen af beskæftigelsespolitikker skal tages 
hensyn til fremvæksten af nye sektorer, der er potentielt jobskabende, som f.eks. inden for 
økologi, miljø og nye teknologier; understreger i denne forbindelse, at kvinder har en 
vigtig rolle at spille inden for disse sektorer; opfordrer medlemsstaterne til at tilskynde de 
unge piger til at orientere sig mod disse sektorer; opfordrer Kommissionen til at sikre en 
fortsat kommunikation om disse nye perspektiver;

5. minder om, at virksomhederne inden for socialøkonomien (fonde, gensidige selskaber, 
kooperativer) kan spille en central rolle i igangsætningen af økonomien, og at de ansatte i 
disse virksomheder hovedsageligt er kvinder; opfordrer medlemsstaterne til at tage denne 
type aktiviteter med i sine betragtninger i forbindelser med udformningen af politikker til 
økonomisk genopretning;

6. understreger, at bekæmpelse af lønforskelle udgør en prioritet; beklager i den forbindelse, 
at Kommissionen ikke i tilstrækkelig grad har genoplivet debatten på europæisk plan, 
herunder ved den revision af eksisterende lovgivning om anvendelse af princippet om 
ligeløn for kvinder og mænd, som Parlamentet anmodede om i sin beslutning af 18. 
november 2009;

7. opfordrer Rådet og Kommissionen til at styrke respekten for ligestilling i Europa-2020-
strategien og sikre en egentlig gennemførelse i de forskellige dele af strategien;

8. anmoder om, at der i lyset af de bestående uligheder mellem kvinder og mænd 
iværksættes et initiativ på europæisk plan med henblik på at bekæmpe klichéer med 
hensyn til mænds og kvinders roller;

9. anmoder om, at der udarbejdes konkrete forslag med henblik på at forene arbejds- og 
familielivet, navnlig med hensyn til pleje af afhængige personer og børnepasning;

10. anmoder Kommissionen om at sørge for, at den europæiske lovgivning vedrørende 
forening af arbejds- og familieliv omsættes korrekt i medlemsstaterne;

11. opfordrer medlemsstaterne til at etablere og/eller styrke pasningsordninger for børn, som 
f.eks. vuggestuer og børnehaver, med henblik på at gøre dem overkommelige i pris, sikre 
kvaliteten og gøre dem mere bredt tilgængelige; mener, at disse strukturer udgør en vigtig 
støtte for forældre og bør lette deres adgang til arbejdsmarkedet;
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12. fastholder, at uddannelse spiller en central rolle med henblik på at indprente børn, fra de er 
helt små, begrebet om ligestilling; opfordrer medlemsstaterne til at lade oplysnings- og 
bevidstgørelsesprogrammer indgå i hele skoleforløbet med henblik på at fremme 
værdierne i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, og navnlig 
artikel 23;

13. understreger behovet for at lade de unge selv vælge erhverv; minder i den forbindelse om, 
at det er vigtigt, at lærerne ikke automatisk orienterer eleverne hen visse erhverv på 
baggrund af fastlåste kønsrollemønstre;

14. opfordrer medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger med henblik på sikre, at piger ikke 
automatisk orienteres mod traditionelle kvindeerhverv;

15. bifalder de bestræbelser, der på europæisk plan er gjort med henblik på at højne kvinders 
deltagelse i den politiske verden; tilskynder i denne forbindelse til øge deltagelse af 
kvinder i alle europæiske institutioner, navnlig i ledende stillinger; understreger 
imidlertid, at der ligeledes bør gøres en indsats på nationalt, regionalt og kommunalt plan;

16. minder om, at kun 3 % af de store virksomheder ledes af en kvinde; opfordrer 
medlemsstaterne til at træffe effektive foranstaltninger til sikring af kvinders deltagelse i 
store børsnoterede selskaber og generelt i virksomheders bestyrelser;

17. opfordrer medlemsstaterne til at identificere de virksomheder, der fremmer ligestilling og 
forening af arbejds- og familielivet, og til i bred udstrækning at udbrede bedste praksis, 
navnlig via handels- og industrikamre;

18. opfordrer til en regelmæssig udveksling af oplysninger og erfaringer mellem de 
forskellige aktører inden for fremme af ligestilling for således at støtte en gennemførelse 
af bedste praksis på både europæisk, nationalt, regionalt og lokalt plan samt i både den 
private og offentlige sektor;

19. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at tage særligt hensyn til de grupper af 
kvinder, der er mest udsatte: handicappede, indvandrere eller kvinder tilhørende 
mindretal, der har brug for særlige foranstaltninger, der er tilpasset deres forhold; 
opfordrer Kommissionen til at sikre kontinuitet, således at 2011 og årets fokus på 
volontørarbejde ligeledes fremmer ligestilling;

20. minder om, at handicappede kvinder ofte diskrimineres på det sociale, kulturelle, politiske 
og erhvervsmæssige område; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at 
fremsætte konkrete forslag med henblik på en forbedring af deres situation;

21. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til særligt at tage hensyn til romakvinder i 
forbindelse med gennemførelsen af den europæiske strategi for integration af romaer;

22. taler for at give kvinder og mænd adgang til oplysninger vedrørende reproduktive 
sundhedstjenester og kvinders ret til sådanne tjenester;

23. minder om, at vold mod kvinder er en væsentlig hindring for ligestilling mellem kvinder 
og mænd; opfordrer Kommissionen til at påbegynde udarbejdelsen af et samlet 
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direktivforslag om forebyggelse og bekæmpelse af alle former for vold mod kvinder, både 
fysisk, seksuel og psykisk vold, og herunder kvindehandel;

24. glæder sig over de bestræbelser, der er gjort på EU-plan og nationalt plan med hensyn til 
bekæmpelse af vold mod kvinder men understreger, at fænomenet stadig udgør et stort og 
uløst problem; bifalder, at denne type vold igen er kommet på dagsordenen, navnlig 
gennem indførelsen af en europæisk beskyttelsesordre; opfordrer de kommende 
formandskaber for Unionen til at forsætte ad denne vej;

25. opfordrer medlemsstaterne til at sikre en bedre uddannelse af personalet inden for politiet, 
retsvæsenet og de sociale tjenester samt strukturer, der er bedre tilpasset sager om vold 
mod kvinder, herunder alvorlig og usædvanlig vold, som f.eks. vitriolangreb;

26. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer.
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BEGRUNDELSE

Den finansielle, økonomiske og sociale krise, som vi i øjeblikket står over for, har alvorlige 
konsekvenser for arbejdsløsheden, levevilkårene for vores borgere og for samfundet generelt. 
Kvinderne er hårdt ramt af denne krise, både på deres arbejdsvilkår, adgang til beskæftigelse, 
deres plads i samfundet generelt og særligt med hensyn til ligestilling mellem mænd og 
kvinder. Kommissionen har i sin årlige beretning for 2010 med rette understreget de 
udfordringer, som venter os med hensyn til ligestilling, når krisen er ovre.

Ordføreren ønsker i sin betænkning at understege behovet for at målrette bestræbelserne mod 
krisens reelle følger for kvinder. Den største følge relaterer sig til kvinders beskæftigelse. De 
er ganske vist generelt blevet ramt senere end mændene, da de for en stor dels vedkommende 
arbejder inden for sektorer, der længst har stået imod krisen (sundhed, uddannelse, 
socialhjælp ...). Men disse sektorer risikerer til gengæld at blive berørt på meget længere sigt, 
hvilket medfører en større usikkerhed på længere sigt for kvinder i forhold til mænd. Så hvad 
enten det drejer sig om lønindkomster, arbejds- og ansættelsesvilkår eller adgang til 
beskæftigelse i det hele taget, så er kvinder hårdt ramt, og deres situation risikerer at 
forværres, hvis der ikke hurtigt iværksættes konkrete foranstaltninger. Kvinder er, da de ofte 
henvises til deltidsjob og tidsbegrænsede kontrakter med en utilstrækkelig lønindkomst, i høj 
grad dårligere stillet på arbejdsmarkedet end mænd. Ligestilling mellem mænd og kvinder i 
forhold til beskæftigelse bør ikke længere være noget, man stræber efter, men bør blive en 
realitet. Det er derfor vigtigt, at medlemsstaternes regeringer og Kommissionen sikrer, at 
ligestillingspolitikkerne håndhæves, og at budgetterne til disse politikker ikke mindskes.

Krisen skal imidlertid ikke udelukkende ses som noget negativt. Den skal også ses som en 
mulighed for magthaverne til at stille sig de rigtige spørgsmål og se deres politikker fra en ny 
vinkel. Krisen bør sætte os i stand til at tage kvinder og mænds roller i samfundet op til 
fornyet overvejelse. Dette bør bl.a. ske gennem en fuldstændig integration af ligestilling i alle 
politikker. Dette ligestillingsideal bør nås gennem konkrete og varige foranstaltninger, 
navnlig på uddannelsesområdet. Børnene skal meget tidligt have kendskab til 
ligestillingsprincippet for at undgå en fortsættelse af de fastlåste kønsrollemønstre. Hvad 
enten det foregår gennem vedvarende information, bevidstgørelseskampagner eller ved at 
orientere drenge og piger mod andre fag, end de traditionelle kvinde- henholdsvis mandefag, 
så udgør uddannelse af de unge grundlaget for ligestilling.

Ordføreren ønsker ligeledes at insistere på den rolle, som kvinder i dag spiller i 
beslutningsprocesserne, der traditionelt har været forbeholdt mænd.  Kvinder bør have adgang 
til stillinger, der svarer til deres kompetencer, også i store børsnoterede selskabers bestyrelser 
og i det politiske liv. De har ofte højere uddannelser end mændene, og alligevel har de ikke 
altid samme adgang til ledende stillinger, og der er således en kløft mellem deres 
uddannelsesniveau og deres stilling. 

Det er endvidere vigtigt at nævne ligestillingsaspektet i forhold til bekæmpelse af fattigdom. 
2010 er det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom, og der bør i den forbindelse sættes 
særlig fokus på kvinder, der er mere sårbare. I de tilfælde hvor deres sårbarhed skyldes et 
handicap, at de er indvandrere eller at de tilhører en minoritetsgruppe, bør der træffes særlige 
foranstaltninger med henblik på at undgå, at deres situation bliver endnu mere vanskelig, og i 
stedet fremme social integration. Ordføreren minder i denne forbindelse om, at 
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Kommissionen i forbindelse med den europæiske strategi for integration af romaer bør hellige 
en betydelig del til integration af romakvinder.

Fremme af ligestilling går også gennem bekæmpelse af vold mod kvinder. Alle former for 
fysisk, psykisk eller seksuel vold, uanset grovhed, skal bekæmpes og fordømmes.  
Bekæmpelse af kønsbestemt vold skal ske gennem iværksættelse af 
bevidstgørelseskampagner og ved at lære børn og unge, hvad denne form for vold medfører. 
Fordømmelse af kønsbestemt vold skal ske ved, at der etableres en juridisk definition af 
kønsbestemte voldshandlinger, og at voldhandlinger straffes behørigt. Man ser f.eks. desværre 
stadig i visse medlemsstater vitriolangreb mod kvinder. Visse former for vold mod kvinder er 
i vores samfund stadig belagt med tabu. Disse former for vold er derfor ikke særlig kendt, 
hvilket medfører en minimering af de fysiske og psykiske følger, der i virkeligheden er 
betydelige. 


