
SV    SV 

SV 



SV    SV 

 

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 

Bryssel den 11.02.2011 
SEK(2011) 193 slutlig 

  

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR 

UTVECKLINGEN AV JÄMSTÄLLDHETEN MELLAN KVINNOR OCH MÄN  
ÅRSRAPPORT 2010 



SV 2   SV 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1. Inledning ...................................................................................................................... 3 

2. Ekonomiskt oberoende på lika villkor ......................................................................... 3 

3. Lika lön för lika eller likvärdigt arbete ........................................................................ 7 

4. Jämställdhet i beslutsfattandet...................................................................................... 9 

5. Värdighet, integritet och ett slut på könsrelaterat våld .............................................. 12 

6. Jämställdhet utanför unionen ..................................................................................... 13 

7. Målstyrning ................................................................................................................ 14 

8. Slutsatser .................................................................................................................... 15 



SV 3   SV 

1. INLEDNING 

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande rättighet som garanteras i artikel 
23 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Dessutom står följande i 
artikel 8 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt: ”I all sin verksamhet ska unionen 
syfta till att undanröja bristande jämställdhet mellan kvinnor och män och att främja 
jämställdhet mellan dem.” Kommissionen har på nytt bekräftat sitt engagemang för 
jämställdhet genom att anta dels en kvinnostadga1, dels en strategi för jämställdhet (2010–
2015)2.  

Att uppnå jämställdhet är också av avgörande betydelse för EU:s mål för tillväxt, 
sysselsättning och social sammanhållning. I Europa 2020-strategin – EU:s centrala dokument 
för smart och hållbar tillväxt för alla – är ett av huvudmålen att till 2020 ha höjt 
sysselsättningsgraden för kvinnor och män mellan 20–64 år till 75 procent. Då den nuvarande 
sysselsättningsgraden för kvinnor ligger på 62,5 procent3, bör kvinnors sysselsättning öka 
både kvantitativt och kvalitativt.  

Detta är den första årsrapporten sedan Europa 2020-strategin och kommissionens nya strategi 
för jämställdhet antogs. Rapporten redogör för hur jämställdheten utvecklats på senare tid i 
EU och den innehåller statistik för de områden som omfattas av rapporten och för den senaste 
utvecklingen i medlemsstaterna. Den omfattar också en lägesrapport för de fem prioriterade 
områdena i kvinnostadgan och i strategin: ekonomiskt oberoende på lika villkor; lika lön för 
lika eller likvärdigt arbete; jämställdhet i beslutsfattandet; värdighet, integritet och ett slut på 
könsrelaterat våld samt jämställdhet utanför unionen. Rapporten kommer att läggas fram vid 
mötet i rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) i mars 
2011 och där utgöra underlag för diskussionerna i jämställdhetsdialogen. 

2. EKONOMISKT OBEROENDE PÅ LIKA VILLKOR 

Ett fortlöpande deltagande på arbetsmarknaden stärker kvinnors livslånga ekonomiska 
oberoende och gör det möjligt för dem att få tillräckliga pensioner. Mellan 2009 och 20104 
krympte skillnaden i sysselsättningsgrad mellan kvinnor och män med 0,4 procentenheter 
från 13,3 till 12,9. Men skillnaderna inom EU varierar kraftigt mellan olika länder. Malta, 
Italien och Grekland har den lägsta sysselsättningsgraden för kvinnor medan Litauen, Estland 
och Lettland har den lägsta sysselsättningsgraden för män. Arbetslösheten för både män och 
kvinnor har ökat sedan 2009 på grund av krisen och ligger nu5 på samma nivå för bägge 
könen (9,6 procent).  

Men den positiva utvecklingen av sysselsättningen för kvinnor motverkas av att så många 
arbetar deltid. År 2009 arbetade 31,4 procent av Europas kvinnor och 8,1 procent av männen 
deltid. Den högsta andelen deltidsarbetande fanns betecknande nog i de länder där nära 
75 procent av kvinnorna är yrkesverksamma (Danmark, Nederländerna och Sverige). 

                                                 
1 KOM(2010) 78. 
2 KOM(2010) 491. 
3 Åldersgruppen 20–64 år, 2009. Uppgifterna i rapporten kommer från Eurostat om ingen annan källa 

anges. 
4 Siffror för andra kvartalet 2009 och 2010. 
5 Oktober 2010. 
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Sysselsättningsgrad och arbetslöshet (kvinnor och män 20-64 år) i EU-medlemsstater 2000-2009
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Källa:  Eurostats arbetskraftsundersökning (LFS), årsgenomsnitt. 

Sysselsättningsmål i Europa 2020

 

Europa 2020-strategin, som kommissionen lade fram i mars 2010, innehåller en vision för EU 
om tio år: en vision om en smart och hållbar ekonomi för alla, med hög sysselsättning, 
produktivitet och social sammanhållning. Den nuvarande skillnaden i sysselsättningsgrad 
mellan män och kvinnor visar tydligt på behovet av att stimulera kvinnornas deltagande om 
EU ska uppnå målet på 75 procent sysselsättningsgrad enligt Europa 2020-strategin. Den 
totala sysselsättningsgraden för kvinnor i Europa ligger visserligen på 62,5 procent, men 
siffrorna för vissa grupper av kvinnor ligger mycket långt från målen i Europa 2020. 
Exempelvis ligger sysselsättningsgraden för kvinnor från länder utanför EU under 50 procent 
och arbetslösheten bland romska kvinnor är fyra gånger högre än bland andra kvinnor6.  

                                                 
6 Ethnic minority and Roma women in Europe: A case for gender equality? Sammanfattande rapport av 

expertgruppen för jämställdhet, social integration, hälsofrågor samt långvård, 2010. 
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Sysselsättningsgrad efter medborgarskap (kvinnor och män 20-64 år) i EU-medlemsstater 2005-2009
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Män: EU-medborgare

Män: medborgare i länder utanför EU-27

Kvinnor: EU-medborgare

Kvinnor: medborgare i länder utanför EU

Källa:  Eurostats arbetskraftundersökning (LFS),  årsgenomsnitt. 

Sysselsättningsmål i Europa 2020

Den låga sysselsättningsgraden för kvinnor beror främst på problem med att förena arbete, 
familj och privatliv. Arbetsmarknadsdeltagandet för mammor är 11,5 procentenheter lägre 
än för kvinnor utan barn, medan deltagandet för pappor är 8,5 procentenheter högre än för 
män utan barn. Dessutom kan bristfälligt utformade skatte- och förmånssystem, särskilt 
gemensam beskattning, i kombination med brist på högkvalitativ barnomsorg till rimliga 
kostnader, avskräcka en andrainkomsttagare i familjen från att börja arbeta.  

Föräldraskapets inverkan på kvinnornas sysselsättningsgrad är begränsad i Portugal och 
Slovenien men hög i Estland, Ungern, Slovakien och Tjeckien. Föräldraskapet ökar däremot 
mäns sysselsättning, i Danmark med 1,9 procentenheter och i Litauen med 13,3 
procentenheter. En del medlemsstater lagstiftar för att göra det lättare att förena arbetsliv och 
privatliv. I Tyskland ger en ny lagstiftning om studiebidrag föräldrar flexibilitet och större 
möjligheter att bestämma när de vill ha barn, utbilda sig eller arbeta. I Sverige betalas en 
jämställdhetsbonus ut för att uppmuntra kvinnor och män att dela föräldraledigheten mer 
jämlikt. 

Tillräckligt många platser inom högkvalitativ barnomsorg till rimliga kostnader är viktigt för 
att förbättra föräldrars, och särskilt kvinnornas, möjligheter att arbeta. I exempelvis Polen 
behandlar parlamentet för närvarande ett förslag till en lag om barnomsorg. De flesta 
medlemsstater har dock inte uppnått de mål som fastställdes i Barcelona 2002 för att öka 
tillgången till barnomsorg 20107.  

                                                 
7 Europeiska rådet i Barcelona 2002 enades om att barnomsorg skulle erbjudas minst 90 procent av 

barnen från tre år och upp till den obligatoriska skolåldern, och minst 33 procent av barnen under tre år 
senast 2010. 
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Sysselsättningsgrad för kvinnor och män (25-49) 
med och utan barn under tolv år

EU 27 - 2009
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Källa: Eurostats arbetskraftundersökning (LFS),  årsgenomsnitt.
Anm: Uppgifter för Sverige saknas. 

Sysselsättningsmål i Europa 2020

Den åldrande befolkningen gör äldreomsorg och vård av personer med funktionsnedsättning 
till ett betydande problem, för samhället som helhet och framför allt för kvinnor. Kvinnor tar 
ofta hand om både barn och äldre släktingar, ibland samtidigt. Inom EU uppger ungefär 
30 procent av kvinnor med omsorgsansvar att de inte arbetar eller att de arbetar deltid på 
grund av bristande barnomsorg och vårdmöjligheter för andra anhöriga. I Nederländerna, 
Finland och Sverige är denna andel under 10 procent medan den är över 80 procent i Lettland 
och Rumänien.  

Tillämpningen av det reviderade direktivet om föräldraledighet8, som är en 
överenskommelse mellan de europeiska arbetsmarknadsparterna, ökar föräldraledigheten för 
förvärvsarbetande föräldrar från tre till fyra månader, varav minst en månad inte kan överlåtas 
till den andra föräldern. Detta innebär att man går miste om den månaden om den inte tas ut, 
vilket ger pappor ett starkt incitament att ta ut sin föräldraledighet. Under 2010 antogs 
direktivet om tillämpning av principen om likabehandling av kvinnor och män som är 
egenföretagare9. Detta är de första bestämmelserna på EU-nivå om ersättning vid graviditet 
och moderskap för egenföretagare och deras makar eller livspartner.  

Er ett av de kritiska områdena i handlingsplanen från Peking är kvinnor och fattigdom och i 
Europa 2020-strategin är ett av de överordnade målen att lyfta minst 20 miljoner människor ur 
en situation där de riskerar att drabbas av fattigdom eller social utestängning. Om detta mål 
uppnås kommer livet att förändras för många: vanligen drabbas främst män av allvarliga 
bostadsproblem, men bland personer över 65 år är fattigdomsrisken betydligt högre för 
kvinnor än för män (21 procent respektive 16 procent år 2008). Skillnaden är över tio 
procentenheter i Bulgarien, Cypern, Finland och Sverige och 15 procentenheter i Estland, 
Litauen och Slovenien. När det gäller åldrande håller kommissionen på att utarbeta ett 
europeiskt innovationspartnerskap för ett aktivt och hälsosamt åldrande. Att förbättra hälsan 
och livskvaliteten för de äldre och utveckla innovativa produkter, apparater och tjänster är 

                                                 
8 Direktiv 2010/18/EU. 
9 Direktiv 2010/41/EU. 
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något som hjälper kvinnorna tillbaka in på arbetsmarknaden och ger näringslivet möjligheter 
att expandera, vilket i sin tur leder till stärkt konkurrenskraft och tillväxt. 

År 2010 var Europaåret för bekämpning av fattigdom och social utestängning och flera 
åtgärder inriktades på detta problem. En av dessa åtgärder var en grönbok om pensioner10 
där vikten av att ta itu med klyftan mellan könen betonas.  

Fattigdomsrisk efter sociala transfereringar för äldre personer
(kvinnor och män 65 år och äldre) 1998-2008
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Källa: Eurostats arbetskraftundersökning (LFS),  årsgenomsnitt.
1998-2004: EU 25, 2005-2008: EU 27
Uppgifter saknas för 2002.

Kvinnor som tillhör etniska minoriteter och framför allt romska kvinnor löper större risk 
att drabbas av fattigdom än andra kvinnor. I meddelandet Integreringen av romerna i 
samhället och i näringslivet11 framhålls EU:s och medlemsstaternas gemensamma ansvar för 
den sociala integreringen av romer och vikten av att jämställdhetsaspekten beaktas i all 
politik. 

3. LIKA LÖN FÖR LIKA ELLER LIKVÄRDIGT ARBETE 

Mer än 50 år efter undertecknandet av Romfördraget, där principen om lika lön för män och 
kvinnor för lika eller likvärdigt arbete fastställs, tjänar kvinnor i EU i genomsnitt 
17,5 procent mindre än män, och under de senaste åren har det inte skett någon minskning av 
löneklyftan mellan könen. Den varierar från nära 31 procent i Estland till under 5 procent i 
Italien. På området vetenskaplig forskning är löneklyftan i genomsnitt 25 procent i EU12. En 
mindre löneklyfta kan förklaras av att sysselsättningsgraden för kvinnor är låg, och att de som 
arbetar har högre löner (utbildningsnivå, yrke)13. Medlemsstaterna har till fullo införlivat EU-
lagstiftningen om lika lön, men löneklyftan kan förmodligen inte undanröjas enbart på 

                                                 
10 KOM(2010) 365 slutlig. 
11 KOM(2010) 133 slutlig. 
12 Europeiska kommissionen, generaldirektoratet för forskning, She Figures 2009. Statistics and 

Indicators on Gender Equality in Science.  
13 The Gender Pay Gap in the Member States of the European Union: Quantitative and Qualitative 

Indicators, rapport från det belgiska ordförandeskapet 2010. 
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rättslig väg. De underliggande orsakerna är fortfarande många och komplexa, och avspeglar 
inte bara könsdiskriminering utan också skillnader som hänger samman med utbildning, den 
horisontella och vertikala segregeringen på arbetsmarknaden, svårigheten att förena arbete 
med familje- och privatliv, den ojämna fördelningen av ansvar för hem och familj, bristande 
öppenhet i lönefrågor och könsrollernas betydelse för valet av utbildning. Rådets slutsatser 
under det belgiska ordförandeskapet om löneklyftan mellan könen är därför ett viktigt steg14.  

Ojusterad löneskillnad mellan kvinnor och män i EU-medlemsstater 2008 
(Skillnaden mellan mäns och kvinnors genomsnittliga bruttotimlön i procent av mäns genomsnittliga bruttotimlön)
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Källa: Eurostat. Den ojusterade löneskillnaden mellan kvinnor och män utgörs av skillnaden mellan manliga och kvinnliga arbetstagares 
bruttotimlön  i procent av de manliga arbetstagarnas bruttotimlön. EE och IE: uppgifter för 2007.  

Kommissionen vill öka medvetenheten om orsakerna till den bestående löneklyftan mellan 
kvinnor och män och sätt att åtgärda den. År 2010 genomförde EU en informationskampanj 
om löneskillnaden mellan kvinnor och män genom annonser i lokaltrafiken i EU:s tjugosju 
huvudstäder och i lokala och nationella dagstidningar. Nära 300 kontakter15 i de tjugosju 
medlemsstaterna fungerade som informationsförmedlare för kampanjen. Man tog också fram 
en kalkylator för beräkning av löneskillnaden mellan kvinnor och män. Som en fortsättning på 
kampanjen kommer kommissionen att anordna den första Europadagen för lika lön våren 
2011, inspirerad av många medlemsstater som med stor framgång organiserade dagar för att 
öka medvetenheten om hur mycket längre kvinnor måste arbeta för att komma upp i samma 
belopp som män. 

                                                 
14 Rådet uppmanar i sina slutsatser medlemsstaterna att anta eller arbeta för en övergripande uppsättning 

åtgärder för att ta itu med alla de olika orsaker till lönegapet mellan könen som har anknytning till 
bristande jämställdhet på arbetsmarknaden. 

15 Dessa var bland annat arbetsmarknadens parter, ministerier för sysselsättning/sociala 
frågor/jämställdhet, icke-statliga organisationer på jämställdhetsområdet samt både privata och 
offentliga rekryteringsföretag. 
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Elever som lämnar (teoretisk, praktisk eller eftergymnasial) utbildning i förtid 
EU 27 år 2000-2009
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Källa: Eurostats arbetskraftundersökning (LFS),  
årsgenomsnitt. 

En av huvudorsakerna till löneklyftan är kvinnors och mäns val av studier och yrken16. I 
Europa 2020-strategin fastställs målet att åtminstone 40 procent av den yngre generationen 
ska ha avslutad högre utbildning, och att andelen ungdomar som slutar skolan i förtid ska 
sjunka under 10 procent. I nästan alla medlemsstater är det idag fler pojkar som slutar skolan i 
förtid, medan fler unga kvinnor än män ägnar sig åt högre studier. År 2009 hade 35,7 procent 
av kvinnorna och 28,9 procent av männen i åldern 30–34 år avslutad högre utbildning. Av de 
nyutexaminerade från universitet är 60 procent kvinnor. Ändå finns de flesta kvinnor inom 
sektorer där lönerna ofta är lägre (vård och omsorg, utbildning osv.), medan över 64 procent 
av datateknikerna eller ingenjörerna är män. Yrkessegregeringen är därför fortfarande stor. En 
del medlemsstater för en politik som ska motverka könssegregeringen, men bara ett fåtal har 
riktat uppmärksamheten mot pojkars och mäns studieval. Tyskland har t.ex. ett program som 
syftar till att öka antalet utbildad manlig personal inom barnomsorgen.17 

4. JÄMSTÄLLDHET I BESLUTSFATTANDET  

Ju högre upp i hierarkin man kommer desto färre är kvinnorna. Andelen kvinnor på tunga 
politiska och ekonomiska befattningar är i stort sett oförändrad jämfört med förra året. År 
2010 leddes regeringarna i tre medlemsstater (Tyskland, Finland och Slovakien) av kvinnor, 
medan andelen kvinnliga parlamentsledamöter (enkammarparlament/underhus) i genomsnitt 
uppnådde 24 procent, en procentenhet högre än 2005. Andelen ligger över 40 procent i 
Nederländerna och Sverige medan den ligger under 10 procent i Malta och Ungern. När det 
gäller ministrar i de nationella regeringarna18 ökade andelen kvinnor från 22 procent år 2005 
till 27 procent år 2010. Eftersom andelen fortfarande är låg har länderna börjat agera. 
Oireachtas (det irländska parlamentet) gemensamma konstitutionsutskott har nyligen 
rekommenderat att de politiska partierna fortsätter med positiv särbehandling för att främja 

                                                 
16 Se fotnot 13. 
17 Se andra åtgärder i Gender Differences in Education Outcomes (www.eurydice.org). 
18 Ministrar med plats i kabinettet. 
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jämställdheten bland ledamöterna, bland annat när kandidater till allmänna val utses. I 
Grekland organiserades en informationskampanj för att framhålla kvinnorna i politiken inför 
de regionala och lokala val som nyligen ägde rum. I Polen och Spanien är det obligatoriskt 
med en jämn könsfördelning på valsedlarna. 

Andelen kvinnor och män i beslutsfattande ställning - 2010

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Europaparlamentet

Högsta domstolar

Företagsledare

Europeiska domstolar

Nationella regeringar (ministrar)

EU-institutioner (handläggare)

Nationella parlament

Europeiska finansinstitut

Styrelseordförande

procent

Kvinnor Män

Källa: Eurostat och Europeiska kommissionens databas över kvinnor och män i beslutsfattande ställning
Anm.: Företagsledare täcker kategorierna 121 (Verkställande direktörer, verkschefer m.fl.) och 13 (Chefer för mindre företag och enheter) i ISCO 
(internationell standard för yrkesklassificering).  

 

Även inom ekonomin är jämställdheten bristfällig. Med ett ökat deltagande av kvinnor på 
arbetsmarknaden och inom utbildningsväsendet kunde man förvänta sig att också det faktiska 
utnyttjandet av kvinnors kompetens skulle öka. Men fortfarande är det bara tre procent av de 
största börsnoterade företagen19 som har en kvinna på ordförandeposten i det högsta 
beslutsfattande organet. Det finns också avsevärda skillnader inom Europa: i Sverige och 
Finland är mer än 25 procent av styrelseledamöterna kvinnor medan denna andel ligger under 
fem procent i Luxemburg, Cypern, Italien och Malta. I företag som inte är börsnoterade utgör 
kvinnorna fortfarande bara en tredjedel av personerna i ledande ställning i EU-företag20, och i 
många länder är andelen avsevärt lägre.  

                                                 
19 Uppgifter som samlades in sommaren 2010 avseende inhemska företag (registrerade per land med hjälp 

av ISIN-kod) som ligger till grund för det blue-chip index som upprättas av börsen i respektive land. 
20 Verkställande direktörer, verkschefer m. fl. samt chefer för mindre företag och enheter. 
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Könsfördelning - företagsledare 2009
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Källa: Eurostat, EU LFS. Anm.: Företagsledare  täcker kategorierna 121 (Verkställande direktörer, verkschefer m.fl.) och 13 (Chefer för mindre företag och 
enheter) i ISCO (internationell standard för yrkesklassificering). 
För MT och CY: uppgifterna ej tillförlitliga på grund av litet urval.
FR: uppgfiterna omfattar inte direktörer och verkställande direktörer.  

Majoriteten av befolkningen är dock kvinnor och deras deltagande i beslutsfattandet kan bana 
vägen för mer målinriktad politik och starkare och mer välmående demokratier. Påståendet att 
det skulle löna sig för företagen att ha kvinnor på höga befattningar har stöd i oberoende 
forskning21 som visar på ett samband mellan goda resultat och företag med kvinnor i 
beslutsfattande ställning. En jämlik könsfördelning i styrelserna tycks också få en rad goda 
effekter, t.ex. högre omsättning, ett överlag bättre resultat, förbättrad riskhantering och ökat 
utnyttjande av kvinnors kompetens.  

                                                 
21 Does Female Leadership Boost Firm Profitability? Kotiranta, Kovalainen och 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 och 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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Andel kvinnor i det högsta beslutsfattande organet
i de största företagen i varje land, 2004-2010
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Källa: Europeiska kommissionen, DG EMPL, Databas om kvinnor och män. De största börsnoterade företagen i varje land antas vara de som bland de registrerade 
företagen i varje land (max. 50) utgör de högst rankade i varje enskilt land. Till de högst rankade företagen hör de största företagen sett till börsvärde och/eller 
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Eftersom många företag har dröjt med att åtgärda den ojämna könsfördelningen, har vissa 
regeringar i Europa lagstiftat för att uppnå förändringar. Den första könskvoteringen för 
styrelser infördes i Norge 2006. Som en direkt följd av lagstiftningen om könskvotering har 
nu andelen kvinnor i styrelserna i norska storföretag ökat från 22 procent år 2004 till 
42 procent år 2009. Spanien följde nyligen Norges exempel och lagstiftade om 
könsfördelningen i bolagsstyrelser, och även i Frankrike diskuteras en lag. I dessa båda länder 
har också jämställdheten förbättrats sedan 2004, vilket visar att diskussionerna om 
könsfördelningen i styrelserna i sig har haft inverkan. I en del länder har också företagen 
etiska regler om vikten av mångfald och jämställdhet. Dessa regler kan ibland gälla öppenhet i 
fråga om styrelsens sammansättning. Länder som har infört denna typer av koder har i 
allmänhet också en högre andel kvinnor på i företagsstyrelserna, t.ex. Sverige och Finland.  

Andra åtgärder för att förbättra jämställdheten omfattar frivilliga åtaganden. Danmark och 
Nederländerna har antagit stadgar som ska hjälpa fram kvinnor till ledande befattningar. 
I Förenade kungariket undersöker man hur man ska kunna undanröja hinder för att ge kvinnor 
plats i styrelserna. Kommissionen kommer att upprätta en direkt dialog med näringslivet och 
uppmanar privata företag att göra särskilda ansträngningar för att åtgärda kvarvarande fall av 
ojämn könsfördelning bland personer i beslutsfattande ställning. 

5. VÄRDIGHET, INTEGRITET OCH ETT SLUT PÅ KÖNSRELATERAT VÅLD 

Den förväntade livslängden har ökat under de senaste 20 åren och europeiska barn som föddes 
2007 hade en förväntad livslängd på nästan 80 år. Ojämlikheter i hälsa mellan män och 
kvinnor är dock allmänt utbredda i EU. Bland icke-förvärvsarbetande män mellan 25 och 49 
år anger 40 procent egen sjukdom eller funktionshinder som orsak till att de inte söker arbete. 
Denna andel är nu 63 procent i Estland och Slovakien men lägre än 20 procent i Tjeckien, 
Italien och Rumänien. Bara 13 procent av de icke förvärvsarbetande kvinnorna i EU anger 
samma orsak till att de inte söker arbete. I flertalet medlemsstater är det dock fler kvinnor än 
män som anser att de har hälsoproblem. Kvinnor utnyttjar hälso- och sjukvårdstjänster i större 
omfattning än män. Ändå är den förväntade livslängden sex år kortare för män än kvinnor. 
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Kvinnor kan förvänta sig att leva tio år längre än män i Litauen, Estland och Lettland, och 
fyra år längre i Sverige, Förenade kungariket, Cypern, Danmark och Nederländerna.  

Det finns inte tillräckligt med könsspecifik hälsoinformation på EU-nivå. Enligt en rapport 
från kommissionen22 bör man samla in standardiserade uppgifter fördelade på kön och 
förbättra kvaliteten på uppgifter på de områden där aktuella uppgifter saknas eller inte är 
uppdelade efter kön, däribland uppgifter om tillgång till hälso- och sjukvård, utgifter och 
kostnader för hälso- och sjukvård, särskilda ätstörningar, smärta och migrän, 
alkoholkonsumtion, rökvanor samt läkemedelsmissbruk. 

Att bekämpa alla former av våld mot kvinnor är en av de främsta prioriteringarna för den 
nuvarande ordförandeskapstrion (Spanien, Belgien, Ungern) och Europeiska kommissionen, 
men det saknas fortfarande aktuella, tillförlitliga, korrekta och jämförbara uppgifter på 
både nationell nivå och EU-nivå. Det finns flera orsaker till att det finns få uppgifter. För det 
första är dessa fenomen per definition dolda, för det andra är det bara några få medlemsstater 
som samlar in denna typ av uppgifter, och för det tredje varierar metoderna för 
uppgiftsinsamling inom EU.  

En nyligen genomförd Eurobarometerundersökning23 tyder på att våld i hemmet är mycket 
utbrett i hela EU: En av fyra tillfrågade uppger att de bland sina vänner eller i familjekretsen 
känner till fall där en kvinna blir utsatt för våld i hemmet, och en av fem tillfrågade har någon 
bland vännerna eller i familjekretsen som utövar våld i hemmet. År 2010 lanserade Finland, 
Irland, Italien, Danmark, Estland, Grekland, Litauen, Sverige, Portugal och Cypern nya 
strategier eller handlingsplaner om insatser mot våld, medan Polen ändrade sin lagstiftning 
om våld i hemmet.  

Vid toppmötet för kvinnliga ministrar om våld mot kvinnor som anordnades av det belgiska 
ordförandeskapet undertecknades en förklaring för att uppmuntra och ytterligare stödja 
lämpliga åtgärder på EU-nivå. Kommissionen kommer 2011 att lägga fram ett förslag på ett 
ambitiöst men realistiskt paket med såväl lagstiftningsåtgärder som konkreta åtgärder för att 
ändra attityderna till våldsoffer och ge dem en central plats i rättskipningen. Detta paket, som 
är inriktat på offren, kommer också att omfatta åtgärder för att effektivare bekämpa 
könsrelaterat våld. 

6. JÄMSTÄLLDHET UTANFÖR UNIONEN 

Genom integreringen av jämställdhet i EU:s utrikespolitik och medlemsstaternas riktade 
åtgärder sträcker sig Europeiska unionens engagemang för jämställdhet utanför unionens 
gränser. När Litauen tog över ordförandeskapet i Community of Democracies tog landet i april 
2010 initiativ till inrättandet av en permanent arbetsgrupp för jämställdhet mellan könen, där 
Förenta staterna och Litauen delar på ordförandeskapet. Huvudmålet är att underlätta 
bilaterala och multilaterala projekt för utvecklingsländer och för länder som befinner sig i en 
situation efter konflikt.  

Som en del av utvidgningsprocessen kommer kommissionen under 2011 att fortsätta att 
övervaka införlivandet, genomförandet och efterlevnaden av EU-lagstiftningen på 
jämställdhetsområdet i kandidatländerna och i potentiella kandidatländer. 

                                                 
22 Europeiska kommissionen, Data and Information on Women’s Health in the EU. 
23 Särskild Eurobarometer 344/omgång 73.2 Våld i hemmet mot kvinnor (2010). 
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Jämställdhetsfrågorna tas också upp i samband med anslutningsförhandlingar med Turkiet 
och Island om socialpolitik och sysselsättning. 

I mars 2010 firade EU och medlemsstaterna femtonårsjubileet av handlingsplanen från Peking 
som utarbetades i samband med sessionen för FN:s kvinnokommission. År 2010 var det också 
tio år sedan millenniedeklarationen och FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, 
fred och säkerhet antogs. EU och Belgien organiserade sammankomster i Genève, New 
York och Bryssel för att sammanställa förslag att lämna till säkerhetsrådet i samband med 
jubileet av resolution 1325, och man antog 17 indikatorer som hjälp för att följa upp 
genomförandet av EU:s övergripande strategi för kvinnor, fred och säkerhet. Att samarbeta 
med och stödja det civila samhällets organisationer och kvinnonätverk som verkar på det här 
området är ett av huvudmålen för EU:s politik. Flera medlemsstater har också handlingsplaner 
för genomförandet av resolution 1325. 

År 2010 arbetade över 130 EU-delegationer i länder utanför EU aktivt med att genomföra 
EU:s riktlinjer från 2008 om våld mot kvinnor och flickor och bekämpa alla typer av 
diskriminering av kvinnor och flickor. Jämställdhetsfrågor diskuterades också i flera dialoger 
och samråd om mänskliga rättigheter. 

UN Women, den nya FN-enheten för jämställdhet och kvinnors egenmakt, inledde sin 
verksamhet i januari 2011 då flera organ slogs samman för att bilda en ny, starkare enhet för 
jämställdhet. Detta var en milstolpe i arbetet med att reformera FN. UN Women sammanför 
FN:s politik och praktiska arbete på detta område, och genom enheten kommer att främja en 
faktisk integrering av jämställdhetsperspektivet i hela systemet på ett bättre sätt. Genom 
samarbetet mellan EU och UN Women ökar också jämställdhetsarbetet utanför unionen. 

Som ett steg i kommissionens strategi för att uppnå millennieutvecklingsmålen antog 
kommissionen en handlingsplan för jämställdhet och kvinnors egenmakt i 
utvecklingssamarbetet för perioden fram till och med 2015. Handlingsplanens övergripande 
mål är att uppfylla millennieutvecklingsmålen snabbare, framför allt det tredje målet (att 
främja jämställdhet och förbättra kvinnors ställning) och det femte målet (förbättrad 
mödrahälsovård). Den syftar också till att uppfylla målen i konventionen om avskaffande av 
all slags diskriminering av kvinnor (Cedaw), handlingsplanen från Peking samt i 
handlingsprogrammet från Kairo. Handlingsplanens operativa ram för särskilda åtgärder, 
indikatorer och tidsplaner för varje mål innebär att medlemsstaterna sporras till att satsa mer 
för att förbättra och effektivisera sina åtgärder och göra dem effektivare. 

7. MÅLSTYRNING 

I den nya strategin för jämställdhet fastställs kommissionens arbetsprogram för att ta in 
jämställdhetsaspekten på alla arbetsområden och vidta särskilda åtgärder för att främja 
jämställdhet mellan kvinnor och män. Den lägger grunden för ett samarbete med EU-
institutionerna och medlemsstaterna. Partnerskap med alla aktörer på EU-nivå har visat sig 
vara det bästa sättet att göra framsteg på vägen mot jämställdhet. I linje med 
Europaparlamentets förslag är målet i strategin att stärka partnerskapet genom en årlig 
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jämställdhetsdialog24 på högsta nivå. Rådets slutsatser om den nya strategin antogs under det 
belgiska ordförandeskapet25. 

Det officiella öppnandet av Europeiska jämställdhetsinstitutet (Eige) i Vilnius i juni 2010 
innebar ett stort steg framåt. Institutet har till uppgift att stödja EU-institutionerna och 
medlemsstaterna i deras ansträngningar att främja jämställdhet. Institutet ska tillhandahålla 
objektiv, tillförlitlig och jämförbar information om jämställdhet mellan kvinnor och män. 
Genom att samla in, analysera och sprida sådan information kommer institutet att hjälpa EU-
institutionerna och medlemsstaterna att fatta välgrundade politiska beslut. Det kommer också 
att bidra till att synliggöra jämställdhetsfrågorna genom att inrätta ett dokumentationscentrum 
där beslutsfattare och allmänheten kan söka och konsultera publikationer och bästa praxis.  

8. SLUTSATSER 

Denna rapport redogör för jämställdheten i Europeiska unionen på fem viktiga områden under 
det första året för strategin för jämställdhet (2010–2015). Av rapporten framgår att det 
fortfarande går långsamt att eliminera ojämlikheter mellan könen, trots en allmän utveckling 
mot större jämlikhet i samhället och på arbetsmarknaden. Det kommer att bli svårt att uppnå 
sysselsättningsmålen i Europa 2020-strategin, och i rapporten framhålls jämställdhetens 
betydelse för att uppnå dessa mål. 

I de flesta medlemsstater genomförs faktiskt handlingsplaner eller strategier för jämställdhet, 
som både stöder integreringen av jämställdhetsperspektivet och initierar särskilda åtgärder. 
Tidigare har jämställdhetspolitiken på olika håll i EU inte bara förbättrat kvinnornas situation 
och förutsättningar, utan även lämnat ett betydande bidrag till den ekonomiska tillväxten och 
den sociala välfärden. Genom lanseringen av sin nya strategi bekräftar Europeiska 
kommissionen på nytt sitt engagemang för att främja jämställdheten på alla politikområden. 
En rapport om jämställdheten i Europa kommer att utarbetas varje år och även ta upp god 
praxis i medlemsstaterna. Med början nästa år kommer varje rapport att ägnas åt ett särskilt 
tema. Jämställdhetsfrågorna kommer också att tas upp i årsrapporten om tillämpningen av 
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. 

                                                 
24 Under jämställdhetsdialogen kommer man varje år att följa upp de framsteg som gjorts med 

genomförandet av jämställdhetsstrategin. I dialogen kommer Europaparlamentet, rådets ordförandeskap 
och viktiga aktörer som arbetsmarknadens parter på europeisk nivå och det civila samhället att delta. 

25 I sina slutsatser välkomnar rådet antagandet av den nya strategin och upprepar på nytt vikten av att 
upprätthålla en nära koppling mellan jämställdhetsstrategin och Europa 2020-strategin. 
Medlemsstaterna uppmanas också att förbättra uppföljningen av den europeiska jämställdhetspakten. 


