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EU's strategi for ligestilling mellem kvinder og mænd efter 2015 

Europa-Parlamentet, 

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

Union (TEU) og artikel 8 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 

(TEUF), 

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

rettigheder, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om 

forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor og om 

erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA
1
, 

– der henviser til Europarådets konvention om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod 

kvinder og vold i hjemmet (Istanbulkonventionen), 

– der henviser til den europæiske ligestillingspagt (2011-2020), som Rådet vedtog i marts 

2011, 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 21. september 2010 "Strategi for 

ligestilling mellem kvinder og mænd 2010-2015" (COM(2010)0491), 

A. der henviser til, at ligestilling mellem mænd og kvinder er en grundlæggende ret, der er 

fastsat i traktaten om Den Europæiske Union og i Den Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder; der henviser til, at EU's mål på dette område består i at sikre 

lige muligheder og ligebehandling mellem kvinder og mænd og derudover i at bekæmpe 

enhver form for forskelsbehandling på grund af køn; 

B. der henviser til, at lighed mellem kvinder og mænd er stor økonomisk fordel for fremme 

af retfærdig og inklusiv økonomisk vækst; der henviser til, at reducering af 

beskæftigelsesmæssige uligheder ikke blot er et mål med hensyn til ligebehandling, men 
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også med hensyn til effektivitet på arbejdsmarkedet; 

C. der henviser til, at kvinders deltagelse i arbejdslivet spiller en vigtig rolle for at få 

væksten tilbage, da de gør det muligt at øge familiens indkomst, hvilket betyder et 

større forbrug, større sociale sikringsbidrag og flere opkrævede skatter, samt en 

genoplivning af økonomien;  

D. der henviser til, at kvinder og mænd bør kunne vælge frit på samme måde, når de skal 

beslutte, hvordan de ønsker at fortsætte deres karriere og at forene arbejde og familieliv;  

E. der henviser til, at en fuldstændig konvergens mellem deltagelsesfrekvenserne ifølge 

Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udviklings prognoser ville resultere i en 

stigning på 12,4 % i BNI pr. indbygger frem til 2030; 

F. der henviser til, at traditionelle kønsroller og stereotyper, der fremstiller kvinden på en 

bestemt måde, stadig har stor indflydelse på opgavefordelingen mellem mænd og 

kvinder i hjemmet, på arbejdspladsen og i samfundet som helhed; 

G. der henviser til, at kvinder i landdistrikter og fjerntliggende områder lider under endnu 

større forskelsbehandling af forskellig art og kønsstereotyper end kvinder i 

byområderne; der henviser til, at de bør gives bedre adgang til sundhed, uddannelse og 

beskæftigelse (herunder muligheder for selvstændig erhvervsvirksomhed), især i 

landbrugssektoren, for at tilskynde dem til ikke at rejse; 

H. der henviser til, at beskæftigelsesfrekvensen er en vigtig indikator ved måling af 

uligheder mellem mænd og kvinder; der henviser til, at kvaliteten af beskæftigelsen og 

beskæftigelsesvilkårene er lige så vigtige parametre ved måling af denne ulighed; der 

henviser til, at den samlede beskæftigelsesfrekvens for kvinder mellem 15 og 64 år i EU 

i 2013 ifølge Eurostat var på 58,8 %, mens den for mænd var på 69,4 %; 

I. der henviser til, at kvinderne udgjorde 60 % af de nyuddannede med en videregående 

uddannelse, men at de er underrepræsenteret i visse sektorer, f.eks. inden for videnskab, 

IKT og forskning; 

J. der henviser til, at mange kvinder aldrig er aktive eller registrerede på det officielle 

arbejdsmarked, hvilket giver særlige økonomiske og juridiske problemer i forbindelse 

med sociale rettigheder og social sikring; 

K. der henviser til, at kvinder kun udgør en tredjedel af de selvstændige og af alle 

iværksættere i EU; 

L. der henviser til, at kvinder er underrepræsenterede inden for visse uddannelsesområder 

og i visse sektorer, som har en vækst, der er over gennemsnittet; 

M. der henviser til, at adgang til pasningsordninger for børn og plejeordninger for ældre og 

andre omsorgskrævende personer er af afgørende betydning for, at mænd og kvinder får 

samme mulighed for at deltage på lige fod på arbejdsmarkedet og i uddannelsesforløb, 

og for at bekæmpe stereotyper; 
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N. der henviser til, at det kræver mangesidige politiske løsninger, der omfatter livslang 

læring og en indsats for at bekæmpe usikre ansættelsesforhold, at hjælpe kvinder med at 

vende tilbage til arbejdet efter at have født;  

O. der henviser til, at kvinders indtægt stadig er lavere end mænds indtægt for samme 

arbejde og med samme kvalifikationer; der henviser til, at lønforskellen i 2013 var på 

omkring 16,4 % i gennemsnit i EU; 

P. der henviser til, at lavere løn til kvinder uundgåeligt fører til lavere pensionsbidrag og 

dermed til lavere pension; der henviser til, at de kønsbestemte lønforskelle og dermed 

den kønsbetingede pensionsforskel med 39 % stadig er en af de vigtigste årsager til, at 

kvinderne lever under fattigdomsgrænsen på et senere tidspunkt i deres liv; 

Q. der henviser til, at vold mod kvinder, uanset om der er tale om fysisk, seksuel eller 

psykologisk vold, er en af de største hindringer for lighed mellem kvinder og mænd og 

er en krænkelse af kvinders grundlæggende rettigheder; 

R. der henviser til, at det i undersøgelser af kønsbaseret vold anslås, at mellem en femtedel 

og en fjerdedel af alle kvinder i Europa har været udsat for fysisk vold mindst en gang i 

deres voksenliv, at mere end en tiendedel har været udsat for seksuelle overgreb med 

voldsanvendelse, at 12-15 % af kvinderne i Europa er ofre for vold i hjemmet, og at der 

hver dag dør syv kvinder heraf i EU;  

S. der henviser til, at der fortsat ikke er mange kvinder lederstillinger i offentlige 

institutioner, samtidig med at større repræsentation af kvinder i politiske topstillinger er 

en væsentlig betingelse for at få et demokratisk samfund til at fungere; 

T. der henviser til, at det er blevet anerkendt, at flere kvinder i økonomiske topstillinger 

resulterer i stærke organisationsmæssige og finansielle virksomhedsresultater samt 

bedre beslutningstagning; 

U. der henviser til, at handlingsprogrammet fra den internationale konference om 

befolkning og udvikling i Cairo giver en definition på seksuel og reproduktiv sundhed 

og rettigheder (SRSR); 

V. der henviser til, at SRSR henhører under medlemsstaternes kompetence; der henviser 

til, at EU ikke desto mindre kan bidrage til at fremme bedste praksis mellem 

medlemsstaterne;  

W. der henviser til, at det er nødvendigt at sikre kvinder lige adgang til sundhedspleje, 

herunder med hensyn til seksuel og reproduktiv sundhed, uanset deres økonomiske og 

geografiske situation; 

X. der henviser til, at EU og dets medlemsstater gennem deres eksterne aktioner kan 

bidrage til at styrke kvinders indflydelse uden for EU; 

Y. der henviser til, at den nationale lovgivning i mange tredjelande ikke giver kvinder og 

mænd de samme rettigheder; 
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Z. der henviser til, at der hvert år er 14 millioner piger, der tvinges ind i ægteskab, og at tre 

millioner er ofre kvindelig kønslemlæstelse; 

AA. der henviser til, at indsamlingen af statistiske data om uligheder mellem kvinder og 

mænd er en prioritet med henblik på en sammenhængende strategi til bekæmpelse af de 

faktorer, der forhindrer opnåelse af ligestilling mellem kvinder og mænd i EU; 

1. opfordrer Kommissionen til at udarbejde en strategi for ligestilling mellem kvinder og 

mænd i Den Europæiske Union mellem 2015 og 2020 ("Strategien") med sigte på at 

forbedre situationen for alle kvinder, uanset deres sociale, geografiske og økonomiske 

situation;  

Uddannelse, erhvervsuddannelse og adgang til arbejdsmarkedet  

2. minder om behovet for at fjerne kønsbestemt forskelsbehandling og hindringer for 

adgang til arbejdsmarkedet, navnlig gennem bedre adgang til uddannelse og 

erhvervsuddannelse og anbefaler, at der i strategien indarbejdes foranstaltninger til: 

i) at tilskynde kvinder og piger til at være mere interesserede i sektorer, der 

frembyder større økonomisk merværdi, og hvor kvinder er underrepræsenterede, 

navnlig IKT samt videnskabelige og tekniske sektorer, give dem lettere adgang 

hertil og give dem mulighed for at bryde eksisterende glaslofter, ved at tilbyde 

dem yderligere uddannelsesmuligheder og mentorprogrammer i hele deres 

arbejdsliv 

ii) at fremme iværksætterånden blandt kvinder i by- og landområder, fremme 

foranstaltninger og tiltag til at rådgive og uddanne kvinder, der ønsker at blive 

iværksættere, lette adgangen til kredit, reducere bureaukrati og mindske andre 

hindringer for nystartede virksomheder og familievirksomheder, der drives af 

kvinder 

iii) at vedtage foranstaltninger til fremme af højere beskæftigelse blandt kvinder, 

såsom børnepasning til en overkommelig pris og fleksibilitet med hensyn til 

arbejdstid og arbejdssteder gennem offentlige politikker, men også ved hjælp af 

incitamenter til virksomhederne til at tilbyde sådanne løsninger 

iv) at træffe foranstaltninger til fordel for modernisering og forbedring af beskyttelsen 

af gravide kvinder og mødre i arbejde, som hjælper kvinder til at vende tilbage til 

arbejdsmarkedet efter at have født og forene arbejde og familieliv; 

Vederlag  

3. anerkender behovet for at sikre ligestilling for så vidt angår vederlag og fordele som et 

stort skridt i retning af ligestilling mellem kvinder og mænd anbefaler, at der i strategien 

indarbejdes foranstaltninger til: 

i) at sikre, at det grundlæggende princip om "lige løn for samme arbejde eller 

arbejde af samme værdi" overholdes for både mænd og kvinder, og støtte 

medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter i at mindske den kønsbestemte 
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lønforskel ved hjælp af offentlige politikker og udveksling af bedste praksis 

ii) at træffe passende foranstaltninger med henblik på at reducere forskellene i 

mænds og kvinders pensioner, der er en direkte konsekvens af lønforskellene 

mellem kønnene, og til at vurdere pensionssystemernes konsekvenser for kvinder, 

idet der i særlig grad fokuseres på deltidskontrakter og atypiske kontrakter; 

Vold mod kvinder 

4. minder om de ødelæggende konsekvenser af vold mod kvinder, som er den mest 

udbredte krænkelse af menneskerettighederne i EU og anbefaler, at der i strategien 

indarbejdes foranstaltninger til: 

i) at støtte ratificeringen af Europarådets Istanbulkonvention om vold mod kvinder, 

samtidig med at de nationale forfatningsbestemmelser overholdes, og indlede 

proceduren for EU's tiltrædelse af konventionen 

ii) at forbedre den systematiske uddannelse af kvalificeret personale, der plejer 

kvinder, som er ofre for fysisk, seksuel eller psykisk vold 

iii) at udnævne 2017 til året for stop af vold imod kvinder, at styrke foranstaltninger 

til fremme og støtte af tiltag på området forebyggelse af vold mod kvinder (bl.a. 

gennem en vurdering af gennemførelsen af "voldsofferpakken"), 

opmærksomhedsskabende aktioner, indsamling af data og finansiering af ngo’er; 

Beslutningsprocessen 

5. understreger den uacceptable ubalance i beslutningsprocessen, både i den offentlige og 

private sfære og anbefaler, at der i strategien indarbejdes foranstaltninger til: 

i) at fremme foranstaltninger for at bekæmpe de vedvarende stereotyper gennem 

oplysningskampagner og den måde, hvorpå kvinder fremstilles i medierne 

ii) at fremme foranstaltninger, der bidrager til en større repræsentation af kvinder i 

topstillinger i offentlige institutioner på nationalt eller lokalt niveau, både i den 

politiske verden og på universiteter og højere læreanstalter  

(iii) at fremme foranstaltninger til fordel for inddragelse af flere kvinder i topstillinger 

i virksomheder; 

Sundhed 

6. anerkender, at sundhed er et afgørende aspekt af kvinders personlige udvikling og 

henstiller, der i strategien indarbejdes foranstaltninger til: 

i) at øge fokus på forebyggelse af seksuelt overførte sygdomme og 

præventionsmetoder, samt på forskning med henblik på at forbedre muligheden 

for tidlig diagnosticering af sygdomme, der er specifikke for kvinder, såsom visse 

former for kræft (kræft i æggestokkene, livmoderhalskræft og brystkræft) 
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ii) at øge adgangen til almindelig sundhedspleje for kvinder, særligt i fjerntliggende 

områder; 

Foranstaltninger udadtil 

7. opfordrer EU og dets medlemsstater til at integrere ligestillingsaspektet mellem kvinder 

og mænd i alle deres eksterne politikker og anbefaler, at der i strategien indarbejdes 

foranstaltninger til: 

i) at forsætte EU’s tilsagn om at styrke kvinders indflydelse gennem udviklings- og 

humanitær bistand i tredjelande 

ii) at tilskynde partnerlandene til at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd i 

alle aspekter af partnerskabsaftaler 

iii) at indarbejde et særligt kapitel om kvinders rettigheder i EU-Udenrigstjenestens 

handlingsplan om menneskerettigheder, navnlig med fokus på kvindelig 

kønslemlæstelse og tidlige tvangsægteskaber;  

Generelle bemærkninger 

8. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gennemføre strategien i 

overensstemmelse med deres respektive kompetenceområder og understreger 

vigtigheden af udveksling af bedste praksis, navnlig i tilfælde hvor medlemsstaterne har 

enekompetence; 

9. opfordrer Det Europæiske Ligestillingsinstitut til at fortsætte sit arbejde med at 

sammensætte kønsspecifikke data og resultattavler på alle politikområder; 

10. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 

medlemsstaternes regeringer.  

Or. en 

 

 

 


