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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om situationen för kvinnor som närmar sig pensionsåldern
(20011/2091(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 2 och 3 i detta, 

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 19, 

– med beaktande av stadgan om de grundläggande rättigheterna, särskilt artiklarna 21, 23 
och 25,

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

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 29 april 2009 om hanteringen av 
effekterna av en åldrande befolkning i EU (2009 års åldranderapport) (KOM(2009)0180),

– med beaktande av kommissionens rekommendation av den 3 oktober 2008 om aktiv 
inkludering av människor som är utestängda från arbetsmarknaden (2008/867/EG)1,

– med beaktande av den av kommissionen beställda rapporten av den 22 juli 2010 ”Access 
to healthcare and long-term care – Equal for women and men?”,

– med beaktande av den av kommissionen beställda rapporten av den 24 november 2009 
”Gender mainstreaming active inclusion policies”, 

– med beaktande av rådets slutsatser av den 7 mars 2011 om den europeiska pakten för 
jämställdhet för perioden 2011–2020,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 6 december 2010 om konsekvenserna för 
sysselsättningspolitiken av en åldrande arbetskraft och befolkning,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 7 juni 2010 om ett aktivt åldrande,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 30 november 2009 om ett friskt och värdigt liv,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 8 juni 2009 om lika möjligheter för kvinnor och 
män: ett aktivt och värdigt åldrande,

– med beaktande av rapporten av den 1 maj 2008 från Europeiska institutet för förbättring 
av levnads- och arbetsvillkor ”Working conditions of an ageing workforce”,

– med beaktande av det internationella handlingsprogrammet från Madrid om 
åldrandefrågor, som antogs vid den andra världskonferensen om åldrandefrågor 
(A/CONF.197/9 8) den 12 april 2002, 

                                               
1 EUT L 307, 18.11.2008, s. 11.
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– med beaktande av FN:s konvention från 1979 om avskaffande av all slags diskriminering 
av kvinnor,

– med beaktande av sin resolution av den 7 september 2010 om kvinnornas roll i ett 
åldrande samhälle1,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet 
mellan kvinnor och män (A7-.../2011), och av följande skäl:

A. En sysselsättningsgrad på 75 procent för både kvinnor och män är ett överordnat mål i 
Europa 2020-strategin och att minska antalet människor som riskerar att hamna i 
fattigdom med 20 miljoner är ett mål. Gruppen kvinnor över 50 med alla dess särdrag är 
därför en avgörande åldersgrupp för uppnåendet av de båda målen.

B. Djupt rotade stereotypa könsroller tillsammans med den diskriminering som äldre 
människor möter på arbetsmarknaden minskar sysselsättningsmöjligheterna speciellt för 
äldre kvinnor.

C. Europas framtida ekonomiska konkurrenskraft och välstånd är beroende av dess förmåga 
att till fullo utnyttja sin arbetskraft inte bara genom att förlänga arbetsperioden under livet 
utan även genom att anta lämpliga politiska åtgärder för att göra det möjligt att förena 
arbete, familj och privatliv. 

D. Mellan 1990 och 2010 ökade befolkningen i yrkesverksam ålder (20–64 år) i EU-27 med 
1,8 procent, den äldre befolkningen (åldern 65+) ökade med 3,7 procent och andelen 
yngre (0–19 år) minskade med 5,4 procent. Den andel av befolkningen som är i 
åldern 65+ förutses komma att öka från 17,4 procent 2010 till 30 procent 20602.

E. År 2008 var risken för fattigdom bland äldre kvinnor 22 procent mot 16 procent för äldre 
män3.

F. Sysselsättningsgraden för kvinnor i åldrarna 55–64 år var 37,8 procent 2009, vilket kan 
jämföras med 54,8 procent för män i samma åldrar4.

G. Arbetslösheten är högre bland kvinnor än män i 21 medlemsstater och även om 
långtidsarbetslösheten är högre bland män än kvinnor i tolv länder är det mer troligt att 
kvinnors arbetslöshet döljs som inaktivitet om de är gifta eller har barn.

H. Den genomsnittliga timlönen för kvinnor under 30 år är 92 procent av männens och i 
åldersgruppen 50–59 år är den 67,5 procent av männens5.

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2010)0306. 
2 Arbetsdokument från kommissionens avdelningar: Demography report 2010, Europeiska kommissionen, s. 62.
3 List of 100 inequalities, Europeiska jämställdhetsinstitutet.
4 Report on Progress on Equality between Women and men in 2010, Europeiska kommissionen, s. 31.
5 The life of women and men in Europe– A statistical portrait, Eurostat 2008, s. 196. 
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I. Skillnaderna mellan kvinnor och män i fråga om socioekonomisk ställning är delvis rotade 
i den traditionella könsuppdelningen av arbetet, där män har det främsta ansvaret för 
försörjningen och kvinnor för det oavlönade hushållsarbetet och familjeomsorgen, vilket 
har mycket stor betydelse för deras möjligheter att samla rättigheter i 
socialförsäkringssystemet inför pensionen.

J. Kvinnor tenderar att ha långsammare, kortare och/eller avbrutna yrkeskarriärer och lägre 
genomsnittlig lön än män, vilket avspeglas i en större löneklyfta mellan kvinnor och män 
och ger upphov till en könsbetingad skillnad i fråga om premier till privata 
pensionsförsäkringar, vilket således ökar kvinnors risk att bli fattiga när de blir gamla.

K. Äldre kvinnor väljer ofta att arbeta deltid och lämnar oftare än män arbetslivet genom att 
pensionera sig i förtid.

L. I det flesta europeiska länder är man i allmänhet medveten om betydelsen av att ha ett 
genusperspektiv i den aktiva arbetsmarknadspolitiken, men utvärderingar av denna politik 
visar att integreringen av jämställdhetsperspektivet fortfarande är ojämn och har ganska 
begränsad räckvidd.

M. Kvinnor över 50 år utsätts ofta för dubbel eller flerfaldig diskriminering på grund av 
stereotypa könsroller och åldersfördomar, vilket ofta förvärras av deras könsspecifika 
arbets- och livsmönster (t.ex. avbrott i yrkeslivet, deltidsanställning och löneklyftan 
mellan könen). Kvinnor tenderar därför att vara missgynnade på fler sätt än män från 
motsvarande grupper. 

N. På arbetsmarknaden betraktas kvinnor ofta som ”gamla” vid mycket yngre ålder än män. 
Enligt 58 procent av européerna är åldersdiskriminering vanligt förekommande1.

Allmänna åtgärder

1. Europaparlamentet välkomnar beslutet att utse 2012 som det europeiska året för aktivt 
åldrande och efterlyser lämpliga åtgärder för att bekämpa diskrimineringen, särskilt 
genom att ändra de fördomar som är förknippade med åldersdiskriminering och främja 
solidaritet mellan generationerna.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att 
motverkandet av den flerfaldiga diskrimineringen av kvinnor över 50 år bättre kommer till 
uttryck i den öppna samordningsmetoden i fråga om pensioner, social integration, 
förändring av stereotypa könsroller och ökad medverkan av kvinnor i beslutsfattandet.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillämpa jämställdhetsperspektivet vid 
utformningen och genomförandet av pensionsreformen, främjar att samma 
försäkringsmatematiska metod används vid beräkningen av pensioner för män och 
kvinnor, verkar för en minskning av risken för fattigdom och avskaffande av praxisen med 
obligatorisk pensionering.

                                               
1 Särskild Eurobarometer 317, Discrimination in the EU in 2009, november 2009, s. 71. 
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4. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta åtgärder för att garantera ett 
värdigt åldrande utan förnedring, diskriminering och motverka alla former av våld mot 
äldre kvinnor.

Kvinnor på arbetsmarknaden

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att under det 
europeiska året för ett aktivt åldrande skapa förutsättningar som främjar att äldre kvinnor 
stannar kvar och/eller återvänder till arbetslivet så att deras potential tas tillvara. 

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att införa ett 
övergripande och flerdimensionellt jämställdhetsperspektiv i sysselsättnings- och 
socialpolitiken för att garantera sysselsättning och social integration av äldre kvinnor.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidareutveckla och förbättra insamlingen 
och analysen av exakta, relevanta, och jämförbara europeiska köns- och åldersspecifika 
data, särskilt om sysselsättningsgraden och arbetslöshetsnivån bland äldre kvinnor och 
frekvensen av vårdbehövande äldre anhöriga.

8. Europaparlamentet anser att det är positivt att medlemsstaterna redan har insett att 
mönstren och orsakerna till den bristande jämställdheten på arbetsmarknaden är nära 
förknippad med skedet i livscykeln och betonar att en livscykelstrategi till arbete därför 
bör uppmuntras. För att verkligen ta itu med livscykelproblemen bör dock 
medlemsstaterna i sin aktiva arbetsmarknadspolitik ta hänsyn till yngre och äldre kvinnors 
förfördelade ställning i förhållande till män i samma ålder och inte bara inrikta politiken 
på kvinnor och män i mogen ålder.

9. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att inbegripa äldre kvinnor i processerna 
för livslångt lärande och att vidareutveckla och stödja flexibla omskolningsprogram som 
är lämpade för äldre kvinnor genom att beakta dessa kvinnors särskilda behov och 
möjligheter för att därigenom öka deras anställbarhet.

10. Europaparlamentet betonar att det är viktigt att de hinder som kvinnorna möter på 
arbetsmarknaden, särskilt sådana som härrör från omsorgsansvar, inte blir till nackdel för 
dem i fråga om pensionsrättigheter.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta effektiva 
åtgärder för att främja principen om lika lön för lika arbete, vilket också kan bidra till att 
avskaffa pensionsskillnaderna och minska den högre risk för fattigdom som främst äldre 
kvinnor löper.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att anta lämpliga 
politiska åtgärder för att göra det möjligt för människor att förena arbete, familj och 
privatliv och integrerar åldersdimensionen i all berörd politik.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att dra full nytta av 
EU:s befintliga instrument och program, bland annat Europeiska socialfonden, för att öka 
äldre kvinnors deltagande på arbetsmarknaden.
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14. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att främja att äldre kvinnor är aktiva inom 
näringslivet genom att uppmuntra och ge stöd till kvinnor som startar nya företag.

15. Europarlamentet uppmanar medlemsstaterna att uppmuntra företagen att integrera 
”planering för äldre” i sin företagspolicy och införa en ”åldersvänlig” inställning på 
arbetsplatserna.

Kvinnor som vårdgivare

16. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att underlätta tillhandahållandet av 
vårdtjänster av hög kvalitet, inklusive hemtjänst för äldre, förbättra erkännandet av värdet 
av det arbete som utförs av professionella vårdgivare och stödja familjer som tar hand om 
äldre anhöriga.

17. Europaparlamentet anser att medlemsstaterna bör sörja för utbildning och 
kapacitetsuppbyggnad för att garantera vårdtjänster av hög kvalitet och förebygga 
personalbrist inom hälso- och sjukvårdssektorn som orsakas av demografiska trender.

18. Europaparlamentet efterlyser att medlemsstaterna ökar tillgången till föräldraledighet för 
far- och morföräldrar, erkänner omsorg om vårdbehövande personer och tillhandahåller 
tjänster, utbildning och rådgivning till vårdgivare.

19. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att främja medverkan av det civila 
samhället och flergenerationsprojekt för äldre genom att finansiera initiativ och program.

20. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta åtgärder på alla nivåer, bland 
annat genom att stödja berörda icke-statliga organisationer, för att tillgodose äldre 
personers särskilda behov, särskilt äldre kvinnor som lever ensamma, för att minska deras 
isolering och beroende och främja deras jämställdhet, trygghet och välmående.

21. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att överväga att införa nya former av 
gemensamt boende och flergenerationsboende som ett sätt att motverka isolering bland 
äldre kvinnor och skapa en gynnsam miljö för solidaritet mellan generationerna.

Hälsofrågor

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att betrakta 
jämställdhetsaspekten som en viktig del av EU:s hälso- och sjukvårdspolitik och ber 
därför kommissionen och medlemsstaterna att ytterligare intensifiera sina insatser för att 
anta en strategi för integrering av jämställdhetsperspektivet i EU:s och den nationella 
hälso- och sjukvårdspolitiken.

23. Europaparlamentet är medvetet om den viktiga roll som screening och förebyggande 
behandling fyller i hälso- och sjukvårdspolitiken och uppmanar kommissionen att använda 
den öppna samordningsmetoden för att sörja för utbyte av synpunkter, verka för 
harmonisering av screening i hela EU och fastställa bästa metoder och ange riktlinjer.

24. Europaparlamentet gläder sig över vissa medlemsstaters ansträngningar att ge kostnadsfri 
tillgång till förebyggande insatser mot könsspecifika sjukdomar och uppmanar 
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medlemsstater som inte ännu har gjort detta att förstärka den förebyggande hälso- och 
sjukvården för äldre kvinnor genom att t.ex. arrangera lättillgänglig och regelbunden 
mammografi och öka medvetenheten om vikten av screening.

25. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen och medlemsstaterna att utveckla åtgärder 
som befordrar bättre hälsa och säkerhet på arbetsplatserna för att därigenom upprätthålla 
arbetstagarnas anställbarhet och arbetsförmåga, vilket lägger grunden till bättre hälsa på 
äldre dagar.

26. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att bekämpa alla 
former av våld mot äldre kvinnor, och särskilt uppmärksamma kvinnornas utsatta 
situation, för att garantera dem deras fulla mänskliga rättigheter och uppnå jämställdhet 
genom att utnyttja Daphneprogammet fullt ut.

27. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

Kvinnor utgör inte mindre än 50 procent av befolkningen i EU-länderna och därför är kvinnor 
en viktig del av arbetskraften. Dessutom har Europa den högsta andelen äldre kvinnor i 
världen.

Ett av målet i Europa 2020-strategin är att bekämpa fattigdom och främja sysselsättning 
genom att öka sysselsättningsgraden till 75 procent och minska fattigdomen med 20 miljoner. 

Äldre människor är en stor och växande del av EU:s befolkning. I takt med att Europas 
invånare blir allt äldre gör låga födelsetal, en krympande arbetskraft och ett växande antal 
friska och långlivade pensionärer det till en stor utmaning att trygga långsiktigt hållbara 
pensioner. De äldre utgör en oerhörd kulturell, social och yrkesmässig tillgång. Man bortser 
alltför ofta från deras fortsatta och ofta oavlönade bidrag till samhället, vilket gör att deras 
potential till ett ökat engagemang och bidrag lämnas outnyttjad. Vidare kommer 
babyboomgenerationen från andra världskriget att lämna arbetslivet inom de närmaste åren. 
Om vi vill uppnå Europa 2020-målen är detta den sista chansen att hålla kvar dem på 
arbetsmarknaden. I denna generation är sysselsättningsgraden 37 procent och fattigdomen mer 
utbredd. Därför innebär de en stor möjlighet att uppnå 75-procentsmålet och även att angripa 
fattigdomen genom att trygga en högre pension.

Det finns en allmänt spridd rädsla för att den äldre generationen kommer att bli en tung börda 
för de yngre i yrkesarbetande ålder, vilket kan leda till spänningar mellan generationerna. En 
viktig möjlighet att klara utmaningen från det demografiska åldrandet och bevara solidariteten 
mellan generationerna är att bl.a. se till att människor stannar kvar längre i arbetslivet och 
håller sig friska, aktiva och självständiga längre tid efter pensioneringen. Solidariteten mellan 
generationerna har länge stått högt upp på EU:s dagordning, både i beslutsfattandet och i 
insatserna för att öka medvetenheten.

Kvinnor på arbetsmarknaden

Äldre kvinnor möter en minst tvåfaldig diskriminering på arbetsmarknaden på grund av sitt 
kön och sin ålder. De är dessutom mer sårbara på arbetsmarknaden på grund av sina 
kvinnospecifika yrkesbanor.

Sysselsättningsgraden för kvinnor i åldrarna 55–64 år var 37,8 procent 2009, vilket kan 
jämföras med 54,8 procent för män i samma åldrar. Arbetslösheten är högre bland kvinnor än 
män i 21 medlemsstater och även om långtidsarbetslösheten är högre bland män än kvinnor i 
tolv länder är det mer troligt att kvinnors arbetslöshet döljs som inaktivitet om de är gifta eller 
har barn. Deltidsarbete är fyra gånger vanligare bland kvinnor än män. Äldre kvinnliga 
arbetstagare har med sina 37 procent den högsta andelen deltidsanställningar, mot 12 procent 
för äldre män. Det avspeglar de avbrott i yrkesarbetet som kvinnor behöver göra, särskilt på 
grund av barnafödande. Dessutom har kvinnor i allmänhet färre utbildningsmöjligheter, vilket 
särskilt gäller kvinnor i mogen ålder. Det gör det ytterst svårt för dem att anpassa sig till 
arbetsmarknadens krav. Utbildning och utveckling av nya färdigheter kan således hjälpa äldre 
kvinnor att i högre grad delta på arbetsmarknaden.

Bland äldre är könsskillnaderna huvudsakligen resultatet av de arbetsmarknadsmässiga 
nackdelar som kvinnorna samlat på sig under tidigare skeden av livet. Detta leder till 
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bestående fattigdom bland förvärvsarbetande kvinnor, till tidig pensionering och till att de blir 
kvar i okvalificerade och dåligt betalda arbeten.

Skillnaderna mellan kvinnor och män i fråga om socioekonomisk ställning är delvis rotade i 
den traditionella könsuppdelningen av arbetet, där män har det främsta ansvaret för 
försörjningen och kvinnor för det oavlönade hushållsarbetet och familjeomsorgen, vilket har 
mycket stor betydelse för deras möjligheter att samla rättigheter i socialförsäkringssystemet 
inför pensionen. Kvinnor möter ofta hinder på arbetsmarknaden, särskilt på grund av sitt ofta 
oavlönade vårdansvar, vilket är till nackdel för dem när det gäller deras pensionsrättigheter. 
Kvinnornas lägre livsinkomster påverkar deras pensioner i pensionssystem som bygger på 
individuell inkomst och anställningstid, vilket ökar risken för fattigdom på ålderdomen. 
Dessutom har kvinnor längre förväntad livslängd, vilket gör att de överväger till antalet bland 
de äldre. Detta leder till att kvinnor oftare och i allt högre grad är överrepresenterade bland de 
isolerade äldre. Änkor och ensamma äldre kvinnor löper i allmänhet högre risk för fattigdom, 
isolering och social utestängning.

Åldersdiskrimineringen av kvinnor över 50 år på arbetsmarknaden rapporteras oftare än i 
andra åldersgrupper och kan ta sig många former. Frågor som bristande 
utbildningsmöjligheter och föråldrade kvalifikationer är särskilt relevanta för äldre kvinnor på 
grund av deras mer frekventa avbrott i yrkesarbetet av familjeskäl och deras lägre 
utbildningsnivå jämfört med män i samma ålder. Hälsoproblem och föråldrad kompetens kan 
dessutom förhindra att kvinnorna arbetar normala arbetstider, klarar att prestera inom ramen 
för normala arbetsvillkor och uppvisar en hög arbetsproduktivitet. Alla dessa faktorer kan 
föranleda eller tvinga äldre till tidig pensionering och inaktivitet. 

Mönstren och orsakerna till bristande jämställdhet på arbetsmarknaden är klart relaterade till 
skedet i livscykeln, och vikten av att främja en livscykelinriktad syn på arbete erkänns av de 
flesta EU-länder. I merparten av den aktiva marknadspolitiken som främjar jämställdhet och 
som är riktad till kvinnor och män i mogen ålder bortser man dock ofta från unga och äldre 
kvinnors oförmånliga ställning jämfört med män i samma ålder.

Trots att de flesta medlemsstater är medvetna om att äldre kvinnor är missgynnade i fråga om 
deltagande på arbetsmarknaden, genomsyras i allmänhet inte de åtgärder som vidtagits för 
äldre arbetstagare under senare år uttryckligen av jämställdhetsperspektivet eller så bortser 
man i stor utsträckning från äldre mäns och kvinnors skilda situationer. Strategin för aktivt 
åldrande har hittills i hög grad varit inriktad på äldre arbetstagares anställbarhet, vilket har lett 
till att reformer av pensions- socialförsäkringssystemen vars främsta syfte har varit att 
senarelägga den lagstadgade pensionsåldern, har spelat en dominerande roll. De flesta 
åtgärder bygger dock på den företrädesvis manliga yrkesbanan och pensionen och är inte 
uttryckligen genomsyrad av jämställdhetsperspektivet. Eftersom upprepade avbrott i 
yrkesarbetet, deltidsarbete, låg lön och löneskillnader mellan kvinnor och män är typiskt för 
kvinnors anställningar kan de på äldre dagar komma att diskrimineras på flera sätt. På 
arbetsmarknaden betraktas kvinnor ofta som ”gamla” vid betydligt yngre ålder än män, 
samtidigt som äldre kvinnors vårdansvar kan leda till högre hinder för anställning för dem. En 
systematisk och övergripande strategi för aktiv arbetsmarknadspolitik, inbegripet hälso- och 
säkerhetsåtgärder på arbetsplatserna, med en uttrycklig integrering av 
jämställdhetsperspektivet har således ännu inte utvecklats. Jämförbara köns- och 
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åldersspecifika data behöver samlas in och analyseras för att öka förståelsen av situationen 
och problemen samt förutse trender. 

Bland äldre män är pensionering huvudanledningen till att de befinner sig utanför 
arbetsmarknaden men bland äldre kvinnor är bilden mer blandad. För dem är personligt eller 
familjeförpliktelser en mycket vanligare anledning till att inte yrkesarbeta än pensionering.

De äldres deltagande på arbetsmarknaden skulle kunna öka betydligt om man avskaffar 
praxisen med obligatorisk pensionering, gör mer medel för att stödja vård och omsorg, särskilt 
för äldre kvinnor, och motverkade de negativa uppfattningarna bland vissa äldre arbetstagare 
om deras utsikter på arbetsmarknaden. Man bör undersöka möjligheterna att skapa lämpliga 
anställningsformer och rätt arbets- och anställningsvillkor för att främja att äldre arbetstagare 
blir kvar längre i arbete. 

Det är intressant att notera att länder med höga sysselsättningsnivåer bland kvinnor också har 
högre fertilitet, vilket tyder på att uppnåendet av en tillfredsställande balans mellan kvinnors 
arbete och privatliv kan vara av avgörande betydelse för både en högre sysselsättningsgrad 
bland kvinnor och en relativt högre fertilitet. Deltidsarbete betraktas som en bra metod för en 
gradvis övergång från arbete till pensionering, men endast omkring 11 procent av männen och 
38 procent av kvinnorna i åldrarna 55–64 år arbetar deltid. Den typiska tycks fortfarande vara 
att gå direkt från heltidsarbete till heltidspensionering.

Kvinnor som vårdgivare

Äldre kvinnor ger ett viktigt bidrag till samhället på en mängd olika sätt: de erbjuder hjälp till 
sina barn och barnbarn men även till föräldrarna, de är primära vårdgivare och arbetar som 
volontärer, men uppgiften att vårda äldre uppskattas dock inte tillräckligt.

Frågan om långsiktig vård är särskilt känslig i ett jämställdhetsperspektiv eftersom det är 
kvinnorna som i de flesta länder utgör majoriteten av både vårdmottagarna (på grund av sin i 
regel längre förväntade livstid) och vårdgivarna (vilka vanligen tillhandahåller oavlönad, 
informell vård som ofta inverkar på deras egen livskvalitet). De flesta som vårdar äldre och 
handikappade är kvinnor och på grund av den åldrande befolkningen blir de äldres vårdansvar 
ständigt allt större, vilket även påverkar deras egen livskvalitet. I Europa behöver en växande 
andel av befolkningen hjälp i det dagliga livet, vilket mycket ofta tillhandahålls av kvinnor på 
frivillig grund. Behovet av ständig hjälp kan ibland leda till att vårdgivaren lämnar sitt 
yrkesarbete. 

Eftersom familjevårdare huvudsakligen är kvinnor över 50 år, vars sysselsättningsgrad 
fortfarande ligger långt från EU-målen, kräver en förbättring av deras 
sysselsättningsmöjligheter nya politiska åtgärder och resurser för att göra det möjligt för dem 
att förena arbete och familjeliv och främja solidaritet mellan generationerna inom familjerna.

Kvinnor är ofta och i allt högre grad överrepresenterade bland de isolerade äldre, till följd av 
stigande skilsmässofrekvenser och kortare förväntad livslängd bland män. Änkor och 
ensamma äldre kvinnor löper i allmänhet högre risk för fattigdom, isolering och social 
utestängning.
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Enligt OECD kan informella vårdgivare delas upp i tre kategorier. Den första består av 
anhöriga, vänner eller frivilliga som inte får någon ersättning för sitt engagemang. Den andra 
kategorin består av informella vårdgivare som får kontantunderstöd som en del av program 
för kontantunderstöd och program där vårdtagarna ges möjlighet att välja vårdgivare 
(consumer-choice programmes). De är oftast anhöriga eller vänner. Den sistnämnda kategorin 
består av svart arbetskraft/olagliga informella vårdare. De är vårdare som får någon form av 
betalning av vårdmottagarna men utan att ha något anställningsavtal. För att undvika att äldre 
kvinnor drabbas av nackdelar i fråga om sina pensionsrättigheter därför att de tillhandahåller 
oavlönad vård och därför lämnar arbetsmarknaden bör flera alternativ övervägas. Med hänsyn 
till betydelsen av informell vård i många samhällen och kvinnors dominans bland vårdgivarna 
kan åtgärder för att stödja informella vårdgivare få könsmässigt positiva konsekvenser för 
kvinnors deltagande i arbetslivet och möjligheter att förena yrkesarbete och vårdansvar. Stöd 
till informella vårdare kan bestå av information och utbildning, skatteförmåner och 
ersättningar, företagsbestämmelser eller initiativ av privata organisationer för att göra det 
lättare att kombinera yrkesarbete och omsorg. Följande politiska initiativ skulle stödja både en 
rättvis tillgång till långtidsvård och det arbete som utförs av informella vårdare: ledighet för 
vård, pensionspoäng, natura- och kontantförmåner och bidrag samt flexibla arbetstider. Att 
tillhandahålla långtidsvårdstjänster kan vara ett stöd som gör att kvinnor kan behålla sitt 
arbete, vilket kan leda till könsspecifika effekter av betydelse för livskvalitet och social 
integration, både för vårdaren och för den som vårdas. I några få medlemsstater har 
föräldraledigheten utsträckts till att omfatta far- och morföräldrar. Sådana initiativ hör dock 
fortfarande till undantagen. 

Hälsofrågor för äldre kvinnor

Det finns sjukdomar som brukar drabba kvinnor oftare än män. En könsspecifik strategi skulle 
därför vara till nytta. Det finns flera områden där stimulans från könsspecifik forskning skulle 
vara till stor nytta och där resultatet skulle vara till fördel för kvinnors hälsa. Åldrande 
kvinnor är särskilt utsatta för åldersrelaterade sjukdomar, särskilt bröstcancer, 
minnesstörningar (t.ex. demens och Alzheimers sjukdom), benskörhet och 
ledgångsreumatism. Enligt WHO kommer 40 procent av alla kvinnor över 50 att drabbas av 
en fraktur på grund av benskörhet. Vidare är komplikationer i form av hjärt- och 
kärlsjukdomar i samband med diabetes eller högt blodtryck vanligare bland kvinnor än män. 

Förebyggande insatser är oerhört viktiga. I vissa medlemsstater finns det redan könsspecifika 
massundersökningsprogram (screening), men inte i alla. 

Bröstcancerförebyggande program är i vissa medlemsstater kostnadsfria för kvinnor i åldern 
50–69 år och är en del av det lagstadgade hälso- och sjukvårdssystemet. I vissa medlemsstater 
får kvinnor i denna åldersgrupp en personlig, skriftlig inbjudan till mammografiundersökning 
vartannat år.

I de flesta politiska åtgärder och program har man dock inte tagit intryck av 
genusperspektivet. De är inte uttryckligen inriktade på äldre kvinnor utan snarare på social 
integration av flera allmänt sårbara grupper. 

Äldre kvinnor utsätts ofta för flerfaldig diskriminering, inte bara på grund av sin ålder, sitt 
kön och sin hälsostatus, utan även på andra grunder om de tillhör sårbara grupper. Den 
rådande ekonomiska krisen har vidare betydande konsekvenser för äldre kvinnor som utsätts 
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för diskriminering av hälsoskäl eller på grund av funktionshinder och i fråga om tillgången till 
grundläggande tjänster, särskilt hälso- och sjukvård samt långtidsvård, till följd av de 
nuvarande och framtida budgetnedskärningarna.

Slutligen kan befolkningens åldrande och de oundvikliga förändringarna i samhället bidra till 
en sundare ekonomisk politik och socialpolitik om situationen behandlas på lämpligt sätt. Det 
är nödvändigt att övervinna den dominerande politiska retoriken där den åldrande 
befolkningen ses som en social och ekonomisk börda för samhället. Det är väsentligt att 
integrera en köns- och åldersdimension i alla strategier för ett aktivt åldrande på alla 
styrnivåer.


