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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om den ekonomiska krisens inverkan på jämställdhet mellan könen och kvinnors 
rättigheter
(2012/2301(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 2 och artikel 3.3 andra stycket i fördraget om 
Europeiska unionen och av artikel 8, artikel 153.1 i och artikel 157 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt,

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

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 18 april 2012 om att skapa 
förutsättningar för en återhämtning med ökad sysselsättning (COM(2012)0173) och dess 
åtföljande dokument om att ta tillvara sysselsättningspotentialen inom personliga tjänster 
och hushållstjänster (SWD(2012)0095),

– med beaktande av kommissionens förslag av den 6 oktober 2011 till Europaparlamentets 
och rådets förordning om Europeiska unionens program för social förändring och social 
innovation (COM(2011)0609),

– med beaktande av den europeiska jämställdhetspakten (2011–2020), som antogs av 
Europeiska rådet i mars 2011, 

– med beaktande av kommissionens rapport från 2011 om utvecklingen av jämställdheten 
mellan kvinnor och män under 2010 SEC(2011)0193,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 21 september 2010 om strategin för 
jämställdhet 2010–2015 (COM(2010)0491),

– med beaktande av förslaget till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas 
sysselsättningspolitik – Del II av de integrerade riktlinjerna för Europa 2020 
(COM(2010)0193),

– med beaktande av direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre 
marknaden1,

– med beaktande av 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)2,

– med beaktande av rådets direktiv 2004/113/EG av den 13 december 2004 om 
genomförande av principen om likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång 
till och tillhandahållande av varor och tjänster1,

                                               
1 EUT L 376, 27.12.2006, s. 36.
2 EUT L 204, 26.7.2006, s. 23.
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– med beaktande av konventionen av den 18 december 1979 om avskaffande av all slags 
diskriminering av kvinnor,

– med beaktande av sin resolution av den 6 maj 2009 om aktiv inkludering av människor 
som är utestängda från arbetsmarknaden 2,

– med beaktande av sin resolution av den 17 juni 2010 om jämställdhetsaspekterna av den 
ekonomiska och finansiella krisen3,

– med beaktande av sin resolution av den 19 oktober 2010 om kvinnor med otrygga 
anställningsförhållanden4,

– med beaktande av sin resolution av den 8 mars 2011 om jämställdhet mellan kvinnor och 
män i Europeiska unionen – 20105,

– med beaktande av sin resolution av den 8 mars 2011 om fattigdom bland kvinnor i 
Europeiska unionen6,

– med beaktande av sin resolution av den 6 juli 2011 om kvinnor och företagsledarskap7,

– med beaktande av sin resolution av den 13 september 2011 om kvinnors företagande i små 
och medelstora företag8,

– med beaktande av sin resolution av den 25 oktober 2011 om situationen för ensamstående 
mödrar9,

– med beaktande av sin resolution av den 13 mars 2012 om jämställdheten mellan kvinnor 
och män i Europeiska unionen – 201110,

– med beaktande av sin resolution av den 24 maj 2012 med rekommendationer till 
kommissionen om tillämpning av principen om lika lön för manliga och kvinnliga 
arbetstagare för samma eller likvärdigt arbete11,

– med beaktande av sin resolution av den 11 september 2012 om kvinnors arbetsvillkor 
inom tjänstesektorn12,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

                                                                                                                                                  
1 EGT L 373, 21.12.2004, s. 37.
2 Antagna texter, P6_TA(2009)0371.
3 Antagna texter, P7_TA(2010)0231.
4 EUT C 70E, 8.3.2012, s. 1.
5 Antagna texter, P7_TA(2011)0085.
6 Antagna texter, P7_TA(2011)0086.
7 Antagna texter, P7_TA(2011)0330.
8 Antagna texter, P7_TA(2011)0367.
9 Antagna texter, P7_TA(2011)0458.
10 Antagna texter, P7_TA(2012)0069.
11 Antagna texter, P7_TA(2012)0225.
12 Antagna texter, P7_TA(2012)0322.
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– med beaktande av betänkandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet 
mellan kvinnor och män och yttrandena från utskottet för sysselsättning och sociala frågor 
och utskottet för regional utveckling (A7-0000/2012), och av följande skäl:

A. Europeiska unionen genomgår den största ekonomiska och finansiella krisen sedan den 
stora depressionen på 30-talet och den har lett till att arbetslösheten har stigit avsevärt i 
medlemsstaterna. Krisen har särskilt allvarliga konsekvenser för kvinnor som berörs 
direkt genom att de mister sitt arbete eller har osäkrare anställningsförhållanden och 
indirekt genom budgetnedskärningarna i offentlig service och socialt stöd. Det är därför 
avgörande att jämställdhetsaspekten i hanteringen av krisen och utvecklingen av 
lösningar för att övervinna den uppmärksammas.

B. I krisens inledning drabbades män hårdare än kvinnor, men det har skett en förskjutning i 
mäns och kvinnors arbetslöshet. Kvinnorna var inte de första offren för krisen, men de 
påverkas i dag mer av dess konsekvenser och under längre tid. Denna fas är mycket 
mindre väldokumenterad och det finns därför en tendens att konsekvenserna för 
kvinnorna underskattas.

C. Arbetslösa kvinnor tas ofta inte med i den officiella statistiken eftersom de tenderar att 
dra sig tillbaka från arbetsmarknaden och utföra obetalt eller informellt arbete.

D. De budgetnedskärningar som regeringarna genomför i samband med åtstramningspaketen 
berör den offentliga sektorn där kvinnor är överrepresenterade – omkring 70 procent av 
de anställda inom den offentliga sektorn är kvinnor – och kvinnor drabbas nu hårdast av
åtstramningsåtgärderna.

E. Minskningen av antalet arbetstillfällen åtföljs för kvinnors del i hög grad av en 
anpassning av arbetstiden och återhämtningen kommer troligen att ske snabbare i 
industrin vilket kommer att medföra en snabbare återhämtning för manlig sysselsättning 
än för kvinnlig sysselsättning. Kvinnor kommer alltså att beröras mer långvarigt av de 
ekonomiska åtgärder som genomförs inom den offentliga sektorn.

F. Den nuvarande krisen kommer även att få avsevärda konsekvenser för kvinnor på lång 
sikt på grund av deras ojämna karriärer som består av otrygga eller informella arbeten 
med låg lön, ofta ofrivillig deltid och som bara ger rätt till mycket låg pension.

G. Stereotypa föreställningar påverkar kvinnors sysselsättning och idén att mäns arbetslöshet 
är allvarligare än kvinnors är seglivad.

H. Omkring 23 procent av EU:s befolkning låg i riskzonen för fattigdom och social 
utestängning 20101 och den ökande fattigdomen bland befolkningen berör främst kvinnor 
som ofta har flera problem samtidigt: de är oftare ensamstående förälder, de har svårt att 
behålla eller hitta ett arbete under dessa förhållanden, de har svårt att hitta boende och att 
ta hand om personer som behöver omsorg (barn, föräldrar, sjuka eller funktionshindrade).

                                               
1 Enligt Eurostat låg 23 procent av EU-medborgarna i riskzonen för fattigdom och social utestängning 2010 –
Issue 9/12.
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I. Man har kunnat konstatera en ökning av kvinnors informella och obetalda arbete, 
frivilligt eller ofrivilligt, för att komma undan krisen, och enligt en undersökning från 
OECD1 utgör arbete i hemmet 33 procent av BNP i OECD:s medlemsländer.

J. Det är kvinnor som främst gynnats av sysselsättningsskapandet mellan 1998 
(sysselsättningsgraden för kvinnor i EU låg då på 55,6 procent) och 2008 
(sysselsättningsgraden för kvinnor i EU låg då på 62,8 procent)2 i EU. Sysselsättningen 
har stigit med 12,7 procent för kvinnor och bara med 3,18 procent för män, men 
arbetslösheten är fortfarande något högre för kvinnor 20123 (10,7 procent för kvinnor mot 
10,6 procent för män).

K. 2011 arbetade 31,6 procent av kvinnorna deltid mot 8,1 procent av männen.

L. Kvinnor som kommer in på arbetsmarknaden spelar en viktig roll för att få tillbaka 
tillväxten och deras arbete ökar familjens inkomster vilket medför ökad konsumtion och 
möjligheter att få igång ekonomin.

1. Europaparlamentet erinrar om att jämställdhet är ett av EU:s grundläggande mål och bör 
utgöra en grundprincip i arbetet med att finna lösningar på den nuvarande ekonomiska 
och finansiella krisen.

2. Europaparlamentet påminner om att efter att ha nått en sysselsättningsgrad bland kvinnor 
på 62,8 procent 2008, med en ständig stigning under de tio föregående åren har detta tal 
sjunkit något i EU sedan den ekonomiska krisen inleddes och låg 2011 på 62,3 procent. 
Det är därför nödvändigt att föreslå hållbara lösningar och jämställdhetsaspekten måste 
beaktas i strategierna för att bevara sysselsättningen och få igång tillväxten.

3. Europaparlamentet vidhåller att trots att arbetslösheten är lika hög bland män och kvinnor 
har krisen påverkat dem olika. Kvinnor har fått otryggare anställningsförhållanden och 
kraftigt minskade inkomster på grund av faktorer såsom ihållande löneskillnader mellan 
könen på i genomsnitt 17 procent och lägre arbetslöshetsersättning som en följd därav, 
ofrivilligt deltidsarbete i större utsträckning och fler otrygga anställningar eller 
visstidsanställningar på bekostnad av fasta anställningar. 

4. Europaparlamentet erinrar om att det fortfarande råder stora skillnader mellan olika 
medlemsstater i EU. Sysselsättningsgraden bland kvinnor varierar mellan 48,6 procent 
och 77,2 procent och det behövs därför situationsanpassade lösningar. Det behövs också 
gemensamma och tillförlitliga indikatorer för att kunna bedöma behoven och hitta 
lämpliga lösningar.

5. Europaparlamentet erinrar om att kvinnorna redan före krisen var i majoritet när det 
gäller otrygga anställningsförhållanden eller deltidsarbeten och att denna tendens 
förstärkts av krisen.

                                               
1 OECD, Panorama de la société 2011, les indicateurs sociaux de l'OCDE, @OCDE2011
2 Eurostat, kvinnors sysselsättningsgrad, EU-27 
3 Eurostat, harmoniserad arbetslöshetsgrad mellan kvinnor och män, september 2012, EU
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6. Europaparlamentet understryker att kvinnorna har spelat en mycket viktig roll när det 
gäller att stå emot krisen. Enligt färska publikationer spelar de också en mycket viktig roll 
för att förbättra konkurrenskraften och företagens resultat när de innehar högre 
befattningar, och det är därför angeläget att de deltar i utarbetandet av 
återhämtningsplaner för att främja den sociala sammanhållningen.

7. Europaparlamentet vidhåller att den nuvarande ekonomiska och finansiella krisen och de 
påföljande budgetnedskärningarna inte får äventyra de resultat som uppnåtts tack vare 
jämställdhetspolitiken och inte heller får användas som förevändning för att minska 
insatserna på området.

8. Europaparlamentet erinrar om att nedskärningarna i de offentliga budgetarna kommer att 
leda till ökade ojämlikheter mellan män och kvinnor samt arbetslöshet för kvinnor som är 
överrepresenterade i den offentliga sektorn och huvudmottagare av socialt stöd, och att 
fattigdomen bland kvinnor därigenom kommer att öka ytterligare.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att integrera den 
övergripande jämställdhetsstrategin i all sysselsättningspolitik, att vidta nödvändiga 
åtgärder för att gynna kvinnors återgång till arbetslivet och att införa 
jämställdhetsstrategin i EU:s sysselsättningsriktlinjer.

10. Europaparlamentet välkomnar förslaget till direktiv om en jämnare könsfördelning i 
bolagsstyrelser.

11. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att genomföra omfattande 
utbildningsinsatser för att förbereda arbetstagarna på sysselsättningsutvecklingen och nya 
arbeten med särskild hänsyn till kvinnors särskilda situation. Parlamentet begär också att 
utbildningsplaner systematiskt ska införas i företagen för att förbereda en omskolning av 
arbetstagarna, att individanpassade omplaceringar ska föreslås och att arbetslösa och 
lågutbildade arbetstagare ska erbjudas anpassad utbildning.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att främja 
yrkesutbildningsåtgärder och -program för kvinnor för att öka deras deltagande i olika 
verksamhetsområden och planera särskilda stödåtgärder för att kvinnor ska kunna förena 
arbete, utbildning och familjeliv. Parlamentet erinrar om den viktiga roll som Europeiska 
socialfonden spelar för integration i yrkeslivet genom utbildningsåtgärder och uppmanar 
medlemsstaterna och lokala myndigheter att främja utnyttjandet av fonden.

13. Europaparlamentet erinrar om att i många medlemsstater har antalet unga kvinnor 
(i åldersgruppen 15–24 år) som börjar sitt första heltidsarbete sjunkit sedan krisens 
inledning och att många löser situationen genom att förlänga sina studier. Trots detta och 
trots att en bättre utbildning överlag har gett kvinnor ett bättre skydd ger kvinnors 
utbildning mindre utdelning än mäns. 

14. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att främja kvinnors företagande och att 
uppmuntra och stödja kvinnor som startar företag genom att underlätta kvinnors tillgång 
till finansiering, särskilt via mikrokrediter, och genom att främja utvecklingen av 
kvinnliga företags- och sponsornätverk.
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15. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att främja kvinnligt företagande i den 
gröna ekonomin som kan skapa nya arbetstillfällen. Parlamentet noterar att förnybar 
energi kan skapa nya arbetstillfällen för kvinnliga företagare inom regioner där 
kvinnoarbetslösheten är särskilt hög.

16. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att stödja skapandet av sysselsättning i 
den sociala och solidariska ekonomiska sektorn där kvinnors obetalda arbete dominerar. 

17. Europaparlamentet vidhåller att det behövs en politik för kollektivtrafik som tar hänsyn 
till jämställdheten så att kvinnor kan delta mer aktivt på arbetsmarknaden och söka 
arbete, genom att de får en reell rörlighet och i större utsträckning kan förena familjeliv 
och arbetsliv.

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att anta en handlingsplan för att 
göra det möjligt att nå de mål som fastställdes i Barcelona för en bättre barnomsorg med 
utveckling av företagsdagis. Parlamentet understryker vikten av kollektivförhandlingar 
med arbetsmarknadens parter för att förbättra möjligheterna att förena arbetsliv och 
familjeliv på sektorsnivå och nationell och regional nivå.

19. Europaparlamentet betonar att vissa medlemsstaters beslut att skära i budgeten för 
barnomsorg, skolor, fritidsverksamhet och personlig assistans får direkta konsekvenser 
för kvinnor, som tar ansvar för det mesta extraarbete som detta medför.

20. Europaparlamentet påpekar att kvinnors fattigdom inte bara är en följd av den senaste 
ekonomiska krisen utan också beror på olika faktorer såsom stereotypa föreställningar, 
löneskillnader mellan kvinnor och män, brist på möjligheter att förena familjeliv med 
arbetsliv, kvinnors längre livslängd och generellt alla former av diskriminering på grund 
av kön, som främst drabbar kvinnor.

21. Europaparlamentet konstaterar att den ekonomiska krisen ger upphov till trakasserier och 
våld i alla former samt prostitution som kvinnor faller offer för i strid med de mänskliga 
rättigheterna.

22. Europaparlamentet begär, i brist på tillförlitliga uppgifter, en utvärdering av 
konsekvenserna av den ekonomiska krisen för kvinnors arbetsvillkor, däribland 
diskriminering i samband med anställning, ökad arbetsbörda, press och stress i arbetet 
och mobbning. 

23. Europaparlamentet uppmanar ånyo Europeiska jämställdhetsinstitutet att löpande följa 
hur den ekonomiska och finansiella krisen inverkar på jämställdheten, vilket kan bli en 
verklig översikt över tendenser med en årsrapport till Europaparlamentet och 
kommissionen baserad på exakta och tillförlitliga indikatorer. 

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att visa ledarskap för att mildra 
åtstramningspolitikens effekter, som är olika för män och kvinnor, och att utnyttja den 
europeiska terminen, rekommendationerna och varje lands särskilda förfaranden för att de 
negativa effekterna av åtstramningen för kvinnor och jämställdhet ska kontrolleras på 
nationell nivå och undanröjas. 
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24. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

Sedan 2008 har världsekonomin genomgått en rad på varandra följande kriser: finansiella, 
ekonomiska och nu också sociala. Den sista aspekten är i hög grad underskattad av de 
europeiska regeringarna som i första hand vidtagit åtgärder för finansiell återhämtning för att 
därefter utarbeta sparplaner i syfte att sätta stopp för underskottsspiralen i de offentliga 
finanserna och uppfylla kraven i Maastrichtfördraget. Saneringen av medlemsstaternas 
budgetar har i stor utsträckning överskuggat den sociala krisen som har spätts på av de 
kombinerade ekonomiska kriserna, och som särskilt berör kvinnor. 

Vid den ekonomiska krisens inledning 2008 drabbades mäns sysselsättning hårdare än 
kvinnors. Kvinnorna var alltså inte krisens första offer, men det har skett en kraftig ökning 
sedan 2009.

Det råder dock skillnader mellan medlemsstater och verksamhetsområden. För män gick 
arbetstillfällen förlorade inom industrin där krisen fick mera omedelbara effekter, medan 
kvinnor som främst arbetar inom tjänstesektorn berördes först i ett senare skede. Välutbildade 
unga kvinnor skyddades längre under krisen, även om deras utbildning gett mindre utdelning.

Europas kvinnor berörs av en tyst kris. Effekterna av krisen är långsammare och mindre 
brutala än för männen, men finns otvivelaktigt där. Medan männens sysselsättning kommer 
att återhämta sig snabbare kommer besparingsåtgärderna i den offentliga sektorn att påverka 
kvinnors sysselsättning varaktigt. 

Ännu mer seglivad är idén att mäns arbetslöshet är allvarligare än kvinnors.

Olika aspekter på dessa frågor har redan analyserats i flera betänkanden från utskottet för 
kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män sedan sjunde valperioden 
inleddes.

Budgetåtstramningar: en dubbelbestraffning för kvinnor

Kvinnor som redan före krisen i större utsträckning än män berördes av arbetslöshet, otrygga 
anställningsförhållanden och låga löner märker nu av effekterna av de åtgärder som 
regeringarna vidtagit för att minska underskotten i de offentliga finanserna, vilket alltså är 
en justeringsfaktor på grund av krisen. 

Kvinnor som arbetar inom den offentliga sektorn, där de utgör i genomsnitt 70 procent av de 
anställda, är de som främst drabbas av de budgetnedskärningar som medlemsstaternas 
regeringar beslutat om. Minskningen av antalet anställda i den offentliga sektorn har uppgått 
till 25 procent i vissa medlemsstater1. Dessutom har lönerna sänkts eller frysts i den offentliga 
sektorn och visstidsanställningar har ofta inte förlängts. 

                                               
1 ILO :s rapport om globala sysselsättningstrender 2012, ”Global Employment Trends 2012”, s. 20.



PR\921039SV.doc 11/12 PE500.651v02-00

SV

En annan negativ effekt är att minskningen av barnbidragen, mammaledigheten och bidragen 
till ensamstående föräldrar har ökat risken för fattigdom bland kvinnor och ökat deras 
beroende av anhöriga.

För de kvinnor som behåller sitt arbete motsvarar detta ofta inte utbildningsnivån, så priset för 
att behålla ett arbete är en risk för överkvalificering. För övrigt är de anställningar som 
erbjuds oftare tidsbegränsade eller deltidsanställningar och inte fasta anställningar.

2011 arbetade 31,6 procent av kvinnorna deltid. Företeelsen är så omfattande att 
kommissionen inte längre talar om deltidsarbete utan om deltidsarbetslöshet1. 

I sina strategier för att undvika arbetslöshet studerar unga kvinnor ofta längre för att skjuta 
upp inträdet på arbetsmarknaden eller så avstår de helt enkelt från att söka arbete.

De kvinnor som behåller sitt arbete ställs inför problemet med att förena arbetsliv och 
privatliv. Vid sidan av sitt arbete ska de sköta hemmet, som de till största delen ansvarar för, 
och ofta tar de också hand om personer som behöver omsorg (barn, föräldrar, sjuka eller 
funktionshindrade). 

De olika minskningarna av sociala tjänster och nedskärningarna i anslagen till 
samhällsinfrastruktur, utbildning, barnomsorg, hälso- och sjukvård och personlig assistans 
betyder att ansvaret flyttas över till hushållen, oftast kvinnorna, vilket gör att de lämnar sitt 
betalda arbete eller går ner i arbetstid för att ta över de tjänster som inte längre ombesörjs av 
staten, eller som de inte längre har råd till.

Vissa kvinnor tar sin tillflykt till det informella arbetet, antingen för att de olika uppgifterna 
blir för tunga, eller för att lönen för det arbete de utför inte räcker för att täcka de ökade 
skatterna och de minskade sociala tjänsterna. De föredrar alltså att lämna arbetsmarknaden till 
förmån för den informella ekonomin. Tillsammans bidrar dessa olika faktorer till att 
upprätthålla ojämlikheten mellan könen. 

Rekommendationer för att ta sig ut ur krisen

Det är absolut nödvändigt att integrera jämställdhetsperspektivet i de offentliga 
myndigheternas lösningar på krisen.

Ett av de främsta instrumenten är utbildning, både grundutbildning och livslångt lärande, för 
att kunna anpassa sig till utvecklingen på arbetsmarknaden. Sysselsättningsprognoserna för 
kommande år visar att 15 procent av de arbetstillfällen som inte kräver högre kvalifikationer 
kommer att försvinna, medan 15 procent av de nya arbetstillfällen som skapas kommer att 
kräva högre kvalifikationer1. Utbildningspolitiken måste därför omprövas och kvinnors 
särskilda situation måste beaktas.

I detta sammanhang bör Europeiska socialfonden mobiliseras liksom alla övriga EU-program 
för att möjliggöra en större social integration genom integration på arbetsmarknaden.

Det är viktigt att betona att budgetnedskärningarna har haft mycket negativa konsekvenser på 
möjligheterna att förena arbetsliv och familjeliv och att detta särskilt berör ensamstående 
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föräldrar, oftast kvinnor. En bättre barnomsorg med utveckling av företagsdagis kommer att 
bidra till att kvinnor kan stanna kvar i arbetslivet. Detta kan uppnås genom 
kollektivförhandlingar med arbetsmarknadens parter.

Krisen har förvärrat våldet mot kvinnor (mobbning och våld på arbetsplatsen och i hemmet). 
Budgetnedskärningarna får inte äventyra finansieringen av program och sammanslutningar 
som bekämpar våld mot kvinnor. 

Det bör understrykas att kvinnor spelar en viktig roll för att ta sig ut ur krisen och att 
kommissionens förslag om jämn könsfördelning i bolagsstyrelser är ett steg i rätt riktning. 
Därutöver bör det företas en rad åtgärder för att främja kvinnors plats i samhället så att de i 
större omfattning deltar i det politiska och ekonomiska beslutsfattandet.

Slutligen är kommissionens roll mycket viktig för att EU:s sysselsättningspolitik och den 
ekonomiska politiken ska beakta de mål och åtaganden som fastställts på 
jämställdhetsområdet. Den bör också utnyttja återhämtningsplanerna till att stärka kvinnors 
rättigheter och ta med jämställdhetsaspekten i alla delar av den fleråriga budgetramen 2014–
2020. 


