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1. INDLEDNING 

Ligestilling mellem mænd og kvinder er en grundlæggende rettighed ifølge artikel 23 i Den 
Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Det hedder desuden i artikel 8 i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde: "I alle sine aktiviteter tilstræber 
Unionen at fjerne uligheder og fremme ligestilling mellem mænd og kvinder." Kommissionen 
har bekræftet sin vilje til at opnå ligestilling mellem mænd og kvinder ved at vedtage et 
kvindecharter1 og en strategi for ligestilling mellem mænd og kvinder (2010-2015)2.  

Ligestilling spiller også en vigtig rolle for opfyldelsen af EU's mål for vækst, beskæftigelse og 
sociale samhørighed. Europa 2020-strategien — EU's hoveddokument for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst — havde som overordnet mål at øge beskæftigelsesprocenten 
for kvinder og mænd i alderen 20-64 år til 75 % inden 2020. Med en beskæftigelsesprocent 
for kvinder på 62,5 %3 i dag skal beskæftigelsesprocenten for kvinder øges både kvantitativt 
og kvalitativt.  

Denne rapport er den første årsrapport efter vedtagelsen af Europa 2020-strategien og 
Kommissionens nye strategi for ligestilling mellem mænd og kvinder. Den beskriver den 
seneste udvikling inden for ligestilling i EU og indeholder statistikker over alle de områder, 
der er dækkede, og over den seneste udvikling i medlemsstaterne. Den giver status over de 
fem højtprioriterede områder i kvindecharteret og strategien: økonomisk uafhængighed på 
lige fod, lige løn for lige arbejde og arbejde af samme værdi, ligestilling i 
beslutningstagningen, værdighed, ærlighed og standsning af kønsbaseret vold og ligestilling 
mellem mænd og kvinder uden for EU. Rapporten vil blive fremlagt for Rådet (beskæftigelse, 
socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik) i marts 2011 og danne grundlag for drøftelserne i 
dialogen om ligestilling mellem kønnene. 

2. ØKONOMISK UAFHÆNGIGHED PÅ LIGE FOD 

Vedvarende erhvervsaktivitet vil styrke kvinders økonomiske uafhængighed gennem hele 
livet og gøre det muligt for dem at optjene en ordentlig pension. Mellem 2009 og 20104 faldt 
forskellen mellem kvinders og mænds beskæftigelsesgrad med 0,4 procentpoint fra 13,3 til 
12,9. I EU er der dog store forskelle på nationalt plan. Malte, Italien og Grækenland har de 
laveste satser for kvinder, men Litauen, Estland og Letland har de laveste satser for mænd. 
Arbejdsløshedsprocenten for mænd og kvinder er steget siden 2009 på grund af krisen og er 
nu5 den samme (9,6 % for kvinder og mænd).  

Imidlertid opvejes eventuelle positive udviklingstendenser i beskæftigelsesgraden for kvinder 
af det forhold, at så mange arbejder på deltid. I 2009 havde 31,4 % af kvinderne og 8,1 % af 
mændene i Europa deltidsarbejde. De lande, hvor næsten 75 % af kvinderne arbejder, 
(Danmark, Nederlandene og Sverige) er blandt dem, der har den største procent af 
deltidsansatte. 

 
1 KOM(2010) 78. 
2 KOM(2010) 491. 
3 20-64 årige, 2009. Data i denne rapport stammer fra Eurostat, medmindre anden kilde er angivet. 
4 Tal for andet kvartal af 2009 og 2010. 
5 Oktober 2010. 
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Den Europa 2020-strategi, som Kommissionen fremlagde i marts 2010, indeholder en vision 
for EU om ca. 10 år: en intelligent, bæredygtig og inklusiv økonomi med høj beskæftigelse, 
produktivitet og social samhørighed. Den nuværende kløft mellem beskæftigelsesgraden for 
mænd og kvinder viser tydeligt, at der er behov for i højere grad at få kvinder ud på 
arbejdsmarkedet, hvis EU skal opfylde Europa 2020-målet om en beskæftigelsesgrad på 
75 %. Den samlede beskæftigelsesgrad for kvinder er på 62,5 %, og nogle bestemte grupper 
af kvinder er særlig langt fra Europa 2020-målene. Beskæftigelsesgraden for kvinder fra lande 
uden for EU er fx under 50 %, og beskæftigelsesgraden for roma-kvinder er fire gange så lav 
som for kvinder generelt6.  

                                                 
6 En sammenfattende rapport fra 2010 fra ekspertgruppen om ligestilling, social inklusion, sundhed og 

sundhedspleje om etniske minoriteter og roma-kvinder "Ethnic minority and Roma women in Europe: 
A case for gender equality?" 
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Mænd: statsborgere i EU
Mænd: statsborgere uden for EU-27 
Kvinder: statsborgere i EU
Kvinder: statsborgere uden for EU-27 

Kilde:  Eurostat, Undersøgelse af arbejdsstyrken (LFS), årsgennemsnit.

Europe 2020-mål for beskæftigelsesgrad

En af de mest almindelige årsager til den lave beskæftigelsesgrad blandt kvinder er problemer 
med at få arbejdslivet, familielivet og privatlivet til at hænge sammen. Erhvervsaktiviteten 
blandt mødre er 11,5 procentpoint lavere end blandt kvinder uden børn, hvorimod den for 
fædre er 8,5 procentpoint højere end for mænd med børn. Dertil kommer, at skatte- og 
socialsikringssystemer, navnlig sambeskatning, sammen med dyre børnepasningsordninger af 
for ringe kvalitet, kan betyde, at der ikke er noget incitament for den sekundære forsørger til 
at arbejde.  

Forældreskabet har begrænset indflydelse på kvinders beskæftigelsesgrad i Portugal og 
Slovenien, mens det er højt i Estland, Ungarn, Slovakiet og Tjekkiet. For mænds 
vedkommende har det at få børn en positiv indflydelse fra 1,9 procentpoint i Danmark til 
13,3 procentpoint i Litauen. Nogle medlemsstater træffer lovgivningsmæssige 
foranstaltninger for at afhjælpe problemet. I Tyskland giver ny lovgivning forældre mulighed 
for fleksibilitet med hensyn til uddannelsesbistand: de kan selv bestemme, hvornår de ønsker 
at passe børn, uddanne sig eller arbejde. I Sverige udbetales en ligestillingsbonus til mødre og 
fædre, som deler forældreorloven mere ligeligt mellem sig. 

Gode, tilgængelige børnepasningsordninger, som er til at betale, er en vigtig forudsætning for 
at give forældre, især kvinder, en reel mulighed for at arbejde. I Polen er parlamentet fx ved at 
behandle et lovudkast om dagpleje. De "Barcelonamål", der blev sat i 2002, og som skulle 
resultere i flere børnepasningsmuligheder inden 2010, er dog ikke nået i langt de fleste 
medlemsstater7.  

                                                 
7 På Det Europæiske Råd i Barcelona i 2002 var der enighed om, at medlemsstaterne senest i 2010 skulle 

kunne tilbyde børnepasning for mindst 90 % af børnene mellem 3 år og den skolepligtige alder og for 
mindst 33 % af børnene under 3 år. 
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Endvidere er omsorg til ældre og handicappede blevet en større udfordring på grund af 
befolkningens aldring, både for samfundet i det hele taget og specifikt for kvinder. Mødre 
tager sig ofte af både børn og ældre og nogle gange begge parter på samme tid. I EU siger ca. 
30 % af kvinder med pasningsansvar, at de ikke er erhvervsaktive eller arbejder på deltid, 
fordi de ikke kan få passet deres børn eller andre personer, som de skal tage sig af. Tallene er 
under 10 % i Nederlandene, Finland og Sverige, men over 80 % i Letland og Rumænien.  

I forbindelse med gennemførelse af en aftale mellem de europæiske arbejdsmarkedsparter 
blev retten til forældreorlov i det reviderede direktiv om forældreorlov8 øget fra tre til fire 
måneder, hvoraf mindst én måned ikke kan overføres til den anden part. Det betyder, at en 
måned, som ikke tages, går tabt, hvilket giver fædre et stærkt incitament til at tage deres 
orlov. I 2010 blev direktivet om anvendelse af princippet ligebehandling af mænd og 
kvinder i selvstændige erhverv9 vedtaget. Dette var første bestemmelse på EU-niveau om 
barselsydelse til selvstændige og deres ægtefælle eller livsledsager. 

Kvinder og fattigdom er et af de største problemer, som Beijinghandlingsprogrammet 
beskæftiger sig med, og Europa 2020-strategien sætter et overordnet mål om at få mindst 
20 millioner mennesker ud af den gruppe, der risikerer fattigdom eller marginalisering. Hvis 
dette mål nås, vil det ændre mange mænds og kvinders liv: generelt lider flest mænd af 
boligmangel, men for personer over 65 år er risikoen for fattigdom betydelig højere for 
kvinder end for mænd (21 % i forhold til 16 % i 2008). Forskellen er over 10 procentpoint i 
Bulgarien, Cypern, Finland og Sverige og 15 procentpoint i Estland, Litauen og Slovenien. 
Med hensyn til aldring arbejder Kommissionen på et europæisk innovationspartnerskab inden 
for aktiv og sund aldring. Ved at forbedre sundheden og livskvaliteten for ældre og udvikle 
innovative produkter, anordninger og serviceydelser kan man få kvinder tilbage på 
arbejdsmarkedet og skabe mulighed for virksomhedsudvidelser, som igen fører til øget 
konkurrencedygtighed og vækst. 

 
8 Direktiv 2010/18/EU. 
9 Direktiv 2010/41/EU. 

Beskæftigelsesgrad for kvinder og mænd (25-49) afhængigt af, om de har børn under 12 år 
EU-27 2009
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2010 var det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse og adskillige 
aktiviteter fokuserede på dette emne, herunder en grønbog om pensionssystemer10, som 
understreger vigtigheden af at gøre noget ved kønsbestemte forskelle.  

Risiko for at havne i fattigdom for ældre mennesker efter overførselsindkomst 
(kvinder og mænd på 65 år og derover) 1998-2008
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Kilde:  Eurostat, Undersøgelse om indkomst og levevilkår (SILC), årsgennemsnit.
1998-2004: EU 25, 2005-2008: EU 27
Ingen data for 2002

Kvinder, der tilhører etniske mindretal, eller som er romaer, er mere udsatte for risikoen for 
fattigdom end andre kvinder. I meddelelsen "Social og økonomisk integration af romaer i 
Europa"11 understreges EU's og medlemsstaternes fælles ansvar for social integration af 
romaer og vigtigheden af at integrere kønsaspektet. 

3. LIGE LØN FOR LIGE ARBEJDE OG ARBEJDE AF SAMME VÆRDI 

Mere end 50 år efter undertegnelsen af Romtraktaten, som bekræftede princippet om lige løn 
til mænd og kvinder for samme arbejde og arbejde af samme værdi, tjener kvinder i EU i 
gennemsnit 17,5 % mindre end mænd, og denne forskel på aflønning af mænd og kvinder er 
ikke blevet mindre i de seneste år. Den varierer fra næsten 31 % i Estland til under 5 % i 
Italien. Inden for det videnskabelige område er den i gennemsnit12 på 25 % i EU. En lille 
lønforskel mellem mænd og kvinder kan måske skyldes, at kvinders beskæftigelsesgrad er 
lav, og at dem, der arbejder, har en bedre løn (uddannelsesniveau og erhverv)13. 
Medlemsstater har gennemført EU-lovgivningen om ligeløn, men lønforskelle kan næppe 
afskaffes alene ved lovgivning. Der er mange forskellige og komplekse årsager til 
lønforskelle, som ikke bare afspejler kønsdiskrimination, men også uligheder knyttet til 
uddannelse, den horisontale og vertikale opdeling af arbejdsmarkedet, vanskeligheder ved at 
få arbejds-, familie- og privatliv til at hænge sammen, den ulige fordeling af ansvaret for hjem 
og familie, den manglende løngennemsigtighed samt følgerne af den indflydelse, kønsroller 

                                                 
10 KOM(2010) 365. 
11 KOM(2010) 133. 
12 Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Forskning, tal fra "She Figures 2009" om statistikker og 

indikatorer for ligestilling mellem mænd og kvinder på det videnskabelige område.  
13 Lønforskel mellem mænd og kvinder i EU-medlemsstaterne: kvantitative og kvalitative indikatorer, 

rapport for det belgiske formandskab 2010. 
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har, på valg af uddannelse og erhvervsuddannelse. Rådets konklusioner, som blev vedtaget 
under det belgiske formandskab, om lønforskelle mellem mænd og kvinder er derfor et vigtigt 
skridt14.  

   Lønforskelle (ikke justeret) mellem mænd og kvinder i EU-medlemsstater - 2008 
(Forskel mellem mænds og kvinders bruttotimeløn i procent af mænds gennemsnitlige bruttotimeløn)
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Kilde: Eurostat. Den ikke justerede lønforskel mellem mænd og kvinder (GPG) er forskellen mellem gennemsnitlig bruttotimeløn for mænd og kvinder 
i procent af den gennemsnitlige bruttotimeløn for mænd. EE og IE: data for 2007

 

Kommissionen ønsker at skabe større bevidsthed om årsagerne til den vedvarende lønforskel 
mellem mænd og kvinder og om mulige løsninger. Der blev gjort reklame for EU's kampagne 
i 2010 om løngabet i de offentlige transportsystemer i EU's 27 hovedstæder og i lokale og 
nationale aviser. Næsten 300 kontaktpunkter15 i de 27 medlemsstater er med til at udbrede 
kampagnen. Der findes nu også en maskine til beregning af lønforskelle mellem mænd og 
kvinder. På baggrund af kampagnen og inspireret af de mange medlemsstater, som har afholdt 
særlige dage, hvor der gøres opmærksom på, hvor meget længere kvinder skal arbejde i 
forhold til mænd for at tjene det samme, vil Kommissionen afholde den første europæiske 
ligelønsdag i foråret 2011. 

                                                 
14 Rådet opfordrer i sine konklusioner medlemsstaterne til at vedtage eller følge et samlet sæt af 

foranstaltninger for at tackle hele spektret af årsager til det kønsbestemte løngab, der er forbundet med 
uligheder på arbejdsmarkedet mellem kvinder og mænd. 

15 De omfatter arbejdsmarkedspartnere, ministerier for beskæftigelse/sociale anliggender/ligestilling, 
ngo'er inden for ligestilling mellem mænd og kvinder og private og offentlige ansættelseskontorer. 
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En af hovedårsagerne til lønforskelle skal findes i mænds og kvinders valg af uddannelse og 
erhverv16. Europa 2020-strategien fastsætter et mål om, at mindst 40 % af den yngre 
generation skal have en videregående uddannelse, og at andelen af unge, som forlader skolen 
tidligt, skal nedbringes til under 10 %. I dag forlader flere unge mænd skolen tidligere, mens 
flere unge kvinder får en højere uddannelse end mænd i næsten alle medlemsstater. I 2009 
havde 35,7 % af kvinder og 28,9 % i alderen 30-34 år gennemført en videregående 
uddannelse. 60 % af nyuddannede fra universitetet er kvinder. Ikke desto mindre er kvinder 
koncentreret i de ofte lavere betalte sektorer (sundheds- og plejesektoren, 
uddannelsessektoren osv.), mens over 64 % med en it- eller ingeniøruddannelse er mænd. 
Opsplitningen inden for erhverv er derfor stadig høj. Nogle medlemsstater har indført 
politikker for at bekæmpe kønsopdelingen, men kun få fokuserer på drenges og mænds 
studievalg. I Tyskland har man fx et program, som har til formål at øge antallet af 
kvalificerede mandlige ansatte i børnepasningsinstitutioner17. 

4. LIGESTILLING I BESLUTNINGSTAGNINGEN  

Jo længere, man kommer op i hierarkiet, jo færre kvinder er der. Andelen af kvinder i 
politiske og økonomiske topposter er stort set uændret i forhold til sidste år. I 2010 blev 
regeringen i tre EU-medlemsstater (Tyskland, Finland og Slovakiet) ledet af kvinder, mens 
antallet af kvindelige medlemmer af de nationale parlamenter (et-kammer system/underhus) i 
gennemsnit var 24 %, dvs. 1 procentpoint højere end i 2005. Procentsatsen er over 40 i 
Nederlandene og Sverige og under 10 i Malta og Ungarn. Andelen af kvinder på 
fremtrædende ministerposter i de nationale regeringer18 steg fra 22 % i 2005 til 27 % i 2010. 
Da det stadig er en lille andel, er landene begyndt at gøre noget ved problemet. Det blandede 
forfatningsudvalg i det irske parlament "Oireachtas" har fx for nylig anbefalet, at politiske 
partier træffer positive foranstaltninger til at fremme ligestilling blandt medlemmerne, 
herunder i udvælgelsen af valgkandidater. Grækenland har afholdt oplysningskampagner om 

                                                 
16 Se fodnote 13. 
17 Se andre foranstaltninger i undersøgelsen om mænds og kvinders uddannelse "Gender Differences in 

Education Outcomes" (www.eurydice.org) 
18 Ministre, som har en plads i kabinettet. 
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kvinder i politik forud for de seneste regional- og kommunalvalg. Polen og Spanien har 
tvungen ligelig repræsentation på valglister. 

 
Andelen af mænd og kvinder i beslutningstagende stillinger - 2010
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På det økonomiske område er der heller ikke opnået ligestilling. I betragtning af, at kvinder i 
højere grad er aktive på arbejdsmarkedet og på uddannelsesområdet, kunne man forvente en 
tilsvarende bedre udnyttelse af kvinders evner. Men det er stadig kun 3 % af de største 
børsnoterede selskaber19, som har en kvindelig leder af det øverste beslutningstagende organ. 
Der er ligeledes store forskelle mellem landene i Europa: I Sverige og Finland er over 25 % af 
bestyrelsesmedlemmerne kvinder, mens andelen i Luxembourg, Cypern, Italien og Malta er 
under 5 %. Med hensyn til selskaber, som ikke er børsnoterede, udgør kvinder stadig kun en 
tredjedel af virksomhedslederne i EU20, og denne andel er meget lavere i mange lande.  

                                                 
19 Data indhentet i sommeren 2010 vedrørende selskaber, som er blandt de højest rangerende børsnoterede 

virksomheder i de enkelte lande (nationalt registreret ifølge ISIN-kode). 
20 Direktører, administrerende direktører og ledere i mindre virksomheder. 
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Fordelingen af mænd og kvinder blandt virksomhedsledere i 2009
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Kilde: Eurostat, EU LFS. NB: Virksomhedsledere omfatter ISCO (International Standard Classification of Occupations) kategori 121 (Direktører og administrerinde direktører
og kategori 13 (Ledere af mindre virksomheder).
For MT og CY: da dataene er begrænsede kan de ikke regnes for pålidelige.
FR: tallene omfatter ikke direktører og administrerende direktører.

 

Imidlertid er størstedelen af befolkningen kvinder, og deres deltagelse i beslutningstagningen 
kan give mere målrettede politikker og stærkere og mere velstående demokratier. 
Forretningsfordele ved at have kvinder i lederstillinger er blevet fremmet ved uafhængige 
undersøgelser21, som tyder på, at der er en forbindelse mellem selskaber, der har kvinder i 
beslutningstagende stillinger, og gode resultater. Det ser også ud til, at en blanding af mænd 
og kvinder giver en række fordele i bestyrelser, såsom bedre afkast, bedre overordnet resultat, 
bedre risikostyring og bedre udnyttelse af kvindelige talenter.  

                                                 
21 "Does Female Leadership Boost Firm Profitability?" Kotiranta, Kovalainen og Rouvinen, 2007, "The 

Bottom Line: Corporate Performance and Women’s Representation on Boards", Catalyst 2007, "Why 
Women Mean Business, Understanding the Emergence of our next economic revolution", Wittenberg-
Cox og Maitland 2007, "The Business Case for Diversity: How Companies Benefit from Re-evaluating 
the Male Competitive Model", Sylvia Ann Hewlett 2007. 
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 Andelen af kvinder i de øverste beslutningstagende organer
i de største virksomheder i hvert land, 2004-2010
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Kilde: Europa-Kommissionen, DG EMPL, Database om mænd og kvinder. Ved de største børsnoterede virksomheder i hvert land forstås de nationalt registrerede
 (max. 50) vigtigste børsnoterede virksomheder i hvert land. De vigtigste virksomheder omfatter de største virksomheder målt i markedsværdi
og/eller markedshandler. LT, CZ, PL, MT: ingen data for 2003.

 
 

Da mange virksomheder ikke har gjort tilstrækkeligt for at afskaffe forskelsbehandlingen, har 
nogle regeringer i Europa tvunget ændringer igennem ved hjælp af lovgivning. Den første 
ligestillingskvote for bestyrelser blev indført i Norge i 2006. Som en direkte følge af 
kvotelovgivningen er repræsentationen af kvinder i bestyrelser i store norske virksomheder 
steget fra 22 % i 2004 til 42 % i 2009. Spanien har for nyligt fulgt trop og indført lovgivning 
om en mere ligelig fordeling af kvinder og mænd i virksomhedsbestyrelser og i Frankrig 
drøfter man også en lov. De to lande har allerede konstateret forbedringer i kønsfordelingen i 
bestyrelser siden 2004, hvilket viser, at diskussioner om en mere ligelig kønsrepræsentation i 
sig selv har haft en effekt. Nogle lande har også en kodeks for virksomhedsledelse, der 
understreger vigtigheden af mangfoldighed og ligestilling mellem mænd og kvinder. 
Virksomhedskodekser indeholder sommetider særlige gennemsigtighedsregler om 
bestyrelsens sammensætning. Generelt har lande, som har indført sådanne kodekser, også en 
højere repræsentation af kvinder i bestyrelser, fx Sverige og Finland.  

Andre foranstaltninger til at forbedre kønsrepræsentationen er frivillige tilsagn. Danmark og 
Nederlandene har chartre for flere kvinder i ledelsen. Det Forenede Kongerige er i gang med 
at undersøge, hvordan man kan fjerne de hindringer, der står i vejen for at få flere kvinder i 
bestyrelser. Kommissionen vil etablere en direkte dialog med erhvervslivet og opfordrer 
private virksomheder til at gøre en særlig indsats for at afhjælpe en skæv kønsfordeling i 
indflydelsesrige stillinger. 

5. VÆRDIGHED, ÆRLIGHED OG STANDSNING AF KØNSBASERET VOLD 

Gennemsnitslevealderen er steget i løbet af de seneste 20 år, og europæiske børn, der er født i 
2007, kan forvente at leve i næsten 80 år. Ikke desto mindre er kønsspecifikke uligheder på 
sundhedsområdet meget udbredte i EU. 40 % af mændene i alderen 25 og 49 år, som ikke 
var erhvervsaktive, angav deres sygdom eller handicap som hovedårsagen til ikke at søge 
arbejde. Andelen er op til 63 % i Estland og Slovakiet og mindre end 20 % i Tjekkiet, Italien 
og Rumænien. Kun 13 % af kvinder i EU, der ikke er erhvervsaktive, giver samme 
begrundelse for ikke at søge arbejde. I størstedelen af medlemsstaterne er der imidlertid flere 
kvinder end mænd, der mener, de har sundhedsproblemer. Kvinder benytter sig også i højere 
grad af sundhedsydelser end mænd. Ikke desto mindre er levetiden seks år mindre for mænd 
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end for kvinder. Kvinder kan forvente at leve ti år længere end mænd i Litauen, Estland og 
Letland, og fire år længere i Sverige, Det Forenede Kongerige, Cypern, Danmark og 
Nederlandene.  

Kønsspecifikke oplysninger om sundhed er utilstrækkelige på EU-plan. I en rapport 
offentliggjort af Kommissionen22 anbefales det at foretage en standardiseret dataindsamling 
og at forbedre kvaliteten af data på områder, hvor de nuværende data enten ikke findes eller 
ikke er kønsspecifikke, herunder data om adgang til sundhedspleje, sundhedsudgifter, 
specifikke spiseforstyrrelser, smerter og migræne, alkoholindtagning, rygevaner, misbrug og 
misbrug af receptpligtig medicin. 

Bekæmpelse af alle former for vold mod kvinder er en af de vigtigste prioriteter for 
formandskabstrioen (Spanien, Belgien og Ungarn) og Europa-Kommissionen, men der 
mangler stadig aktuelle, pålidelige, nøjagtige og sammenlignelige data både på nationalt 
plan og på EU-plan. Der er flere grunde til, at der er få data. For det første er der pr. definition 
tale om et skjult fænomen, for det andet indhenter kun ganske få medlemsstater disse data og 
for det tredje er der forskel på den måde, hvorpå der indhentes data i EU.  

Det fremgik af en nylig Eurobarometerundersøgelse23, at vold i hjemmet er meget udbredt i 
EU: En ud af hver 4. respondent hævder at kende en kvinde blandt venner eller i familien, 
som har været offer for vold i hjemmet, og en ud af fem kender en blandt venner eller i 
familien, som begår vold i hjemmet. I 2010 lancerede Finland, Irland, Italien, Danmark, 
Estland, Grækenland, Litauen, Sverige, Portugal og Cypern nye strategier eller 
handlingsplaner om bekæmpelse af vold, mens Polen ændrede sin nationale lovgivning 
vedrørende vold.  

På de kvindelige ministres topmøde om vold mod kvinder, som blev tilrettelagt af det belgiske 
formandskab, blev der undertegnet en erklæring for at opfordre til og støtte yderligere 
nødvendige tiltag på EU-plan. Kommissionen vil i 2011 foreslå en ambitiøs, men realistisk 
pakke af både lovgivning og praktiske foranstaltninger, der skal ændre holdningen til ofre og 
få dem til at være et centrum i strafferetssystemet. Denne pakke vil også omfatte 
foranstaltninger til at bekæmpe kønsrelateret vold mere effektivt. 

6. LIGESTILLING MELLEM KØNNENE UDEN FOR EU'S GRÆNSER 

EU's tilslutning til ligestilling mellem mænd og kvinder rækker ud over EU's grænser takket 
være integreringen af ligestilling i EU's eksterne politikker og medlemsstaternes målrettede 
indsats. Under sit formandskab for kredsen af demokratiske stater iværksatte Litauen i april 
2010 fx etableringen af en fast arbejdsgruppe for ligestilling mellem mænd og kvinder, som 
ledes af USA og Litauen i fællesskab. Hovedformålet er at fremme bilaterale og multilaterale 
projekter til udviklingslande og lande, hvor der lige har været konflikter.  

Som led i udvidelsesprocessen vil Kommissionen fortsætte med at følge gennemførelsen, 
implementeringen og håndhævelsen af EU-retten på ligestillingsområdet i kandidatlandene og 
i potentielle kandidatlande i 2011. Ligestilling mellem mænd og kvinder behandles også i 
tiltrædelsesforhandlingerne om socialpolitik og beskæftigelse med Tyrkiet og Island. 

 
22 Europa-Kommissionen "Data and information on women's health in the EU". 
23 Undersøgelse af vold mod kvinder i hjemmet i "Special Eurobarometer 244 / Wave 73.2 Domestic 

Violence against Women (2010)". 
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I marts 2010 markerede EU og medlemsstaterne det 15. år for Beijinghandlingsprogrammet 
på mødet i FN's kommission for kvinders status. 2010 var også 10-året for 
millenniumerklæringen og FN's Sikkerhedsråds resolution 1325 om kvinder, fred og 
sikkerhed. EU og Belgien tilrettelagde arrangementer i Genève, New York og Bruxelles for 
at udpege et forslag, der kunne forelægges Sikkerhedsrådet for at mindes resolution 1325, og 
der blev vedtaget 17 indikatorer, som skulle bidrage til at gennemføre "EU's samlede strategi 
om kvinder, fred og sikkerhed". Det er fortsat EU-politikkens hovedformål at sikre 
samarbejde med og opbakning fra civilsamfundsorganisationer og kvindenetværk på området. 
Adskillige medlemsstater har også handlingsplaner for gennemførelsen af resolution 1325. 

I 2010 var mere end 130 EU-delegationer i lande uden for EU aktivt engageret i 
gennemførelsen af EU-retningslinjerne fra 2008 om vold mod kvinder og piger og i 
bekæmpelsen af alle former for diskrimination af dem. Spørgsmål om ligestilling mellem 
mænd og kvinder blev også drøftet i adskillige dialoger og konsultationer om 
menneskerettigheder. 

UN WOMEN, den nye FN-enhed for såvel ligestilling som styrkelse af kvinders status, blev 
operationel i januar 2011, da flere organer fusionerede for at danne en ny, stærkere 
ligestillingsenhed og dermed blev en milepæl i FN-reformen. UN WOMEN smelter FN's 
politik og praktiske arbejde på dette område sammen og vil fremme en effektiv integration af 
kønsaspektet i hele FN-systemet. Samarbejde mellem EU og UN WOMEN er med til at 
fremme ligestilling mellem mænd og kvinder uden for EU. 

Som led i Kommissionens strategi om at opfylde millenniumudviklingsmålene vedtog den 
en handlingsplan om ligestilling og styrkelse af kvinders indflydelse og status i 
udviklingssamarbejdet for perioden frem til 2015. Det overordnede formål med 
handlingsplanen er at opfylde millenniumudviklingsmålene hurtigt, navnlig mål 3 (fremme 
ligestilling mellem mænd og kvinder og styrke kvinders indflydelse) og mål 5 (forbedring af 
mødres sundhed). Den sigter også mod at opfylde målene i konvention om afskaffelse af alle 
former for diskrimination imod kvinder (CEDAW), Beijinghandlingsprogrammet og 
Kairohandlingsprogrammet. Med en operationelle ramme i form af specifikke 
foranstaltninger, indikatorer og tidsplaner for hvert mål ansporer handlingsplanen EU-
medlemsstaterne til at gøre mere for at forbedre deres indsats og gøre den mere effektiv. 

7. FORVALTNING 

Den nye strategi for ligestilling mellem mænd og kvinder udstikker Kommissionens 
arbejdsprogram for integration af ligestilling mellem mænd og kvinder i alle arbejdsområder 
og for indførelse af specifikke foranstaltninger til fremme af ligestilling mellem mænd og 
kvinder. Den lægger grundlaget for et samarbejde med EU-institutionerne og EU-
medlemsstaterne. Partnerskab med alle berørte parter på EU-niveau har vist sig at være 
nøglen til at gøre fremskridt med målet om ligestilling. I overensstemmelse med Europa-
Parlamentets forslag stræber strategien efter at styrke partnerskabet ved på topplan at holde en 
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årlig dialog om ligestilling mellem mænd og kvinder24. Rådets konklusioner om den nye 
strategi blev vedtaget under det belgiske formandskab25. 

Den officielle åbning af Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og 
Kvinder i Vilnius i juni 2010 var et stort fremskridt. Dets opgave er at støtte EU-
institutionerne og medlemsstaterne i deres indsats for at fremme ligestilling. Det vil blive 
gjort ved at yde objektive, pålidelige og sammenlignelige oplysninger om ligestilling mellem 
mænd og kvinder. Ved at indhente, analysere og udbrede disse oplysninger vil instituttet 
hjælpe EU-institutionerne og medlemsstaterne med at træffe velunderbyggede politiske valg. 
Det vil også gøre ligestillingsproblematikken mere synlig ved at etablere et 
dokumentationscenter, hvor politiske beslutningstagere og borgere kan konsultere og søge 
publikationer og bedste praksis.  

8. KONKLUSIONER 

I denne rapport gøres status over ligestillingen mellem mænd og kvinder i EU ind for fem 
vigtige områder i det første år for, hvor strategien for ligestilling mellem mænd og kvinder 
(2010-2015) anvendes. Rapporten viser, at på trods af en generel udvikling i retning af mere 
ligestilling i samfundet og på arbejdsmarkedet gøres der kun langsomt fremskridt med at 
fjerne uligheder mellem mænd og kvinder. Det er stadig en udfordring at opfylde 
beskæftigelsesmålene i Europa 2020-strategien, og denne rapport viser, hvor vigtig en rolle 
ligestillingen mellem mænd og kvinder spiller for at nå disse mål. 

De fleste medlemsstater har ligestillingsplaner eller –strategier, som fremmer integration af 
kønsaspektet og sætter specifikke initiativer i værk. I tidligere år har ligestillingspolitikker i 
EU ikke bare forbedret kvinders situation og rettigheder, men de har også bidraget til 
økonomisk vækst og social velstand. Med sin nye strategi understreger Kommissionen sin 
forpligtelse til at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder i alle sine politikker. Hvert år 
vil denne rapport give en status over ligestillingen i Europa og fremhæve god praksis i 
medlemsstaterne. Fra næste år vil hver rapport fokusere på et bestemt emne. Ligestilling vil 
også blive behandlet i årsrapporten om anvendelsen af EU's charter om grundlæggende 
rettigheder. 

 
24 Dialogen om ligestilling mellem mænd og kvinder vil hvert år gøre status over de fremskridt, der er 

gjort med at implementere strategien om ligestilling mellem mænd og kvinder. Den vil inddrage 
Europa-Parlamentet, rådsformandskaber og vigtige parter, såsom de europæiske arbejdsmarkedsparter 
og civilsamfundet. 

25 I konklusionerne hilser Rådet vedtagelsen af strategien velkommen og bekræfter betydningen af at 
opretholde en tæt forbindelse mellem strategien for ligestilling mellem mænd og kvinder og Europa 
2020-strategien. Det opfordrer også medlemsstaterne til at forbedre opfølgningen af den europæiske 
ligestillingspagt. 


