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Baggrund

Generation Equality Forum orienterer sig mod civilsamfundet og er et globalt forum for 
ligestilling mellem kønnene, som UN Women har indkaldt til, og som regeringerne i Mexico 
og Frankrig er værter for. 

Med deltagelse af statschefer mødtes Parisforummet med regeringer, internationale 
organisationer, civilsamfundet, unge, den private sektor og aktivister fra hele verden for at 
afgive konkrete, ambitiøse og bæredygtige tilsagn om at opnå ligestilling mellem kønnene. 
Forummet havde til formål at fremme et økosystem med mange interessenter for at fremme 
ligestilling mellem kønnene og sikre bæredygtighed og ansvarlighed,

Det første forum fandt sted i Mexico den 29. - 31. marts 2021 med deltagelse af medlemmer 
som enkeltpersoner. Det andet forum fandt sted i Paris den 30. juni 2021-02. juli 2021 og havde 
næsten 50.000 (virtuelle) deltagere. Formandskonferencen godkendte Parlamentets (virtuelle) 
delegation den 20. maj 2021 med deltagelse af syv medlemmer. Oprindeligt havde Parlamentet 
til hensigt at deltage i EU-delegationen. Der var imidlertid ingen EU-delegation, og Parlamentet 
og Kommissionen deltog derfor på et særskilt grundlag.

Parisforummet var baseret på et program med arrangementer, der var organiseret af deltagende 
organisationer, der var grupperet under "Handlingskoalitioner":

1. Kønsbaseret vold
2. Økonomisk retfærdighed og rettigheder
3. Selvbestemmelse over kroppen og seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder 
(SRSR)
4. Kvinders tiltag til fremme af klimaretfærdighed 
5. Teknologi og innovation til fremme af ligestilling mellem kønnene
6. Kvindebevægelser og kvindeligt lederskab
Desuden vil en "Pagt om kvinder, fred og sikkerhed samt humanitær indsats" arbejde for 
at fremme indsatsen og ressourcerne inden for denne dagsorden i de kommende år.

Handlingskoalitionerne er alliancer - statslige/internationale organisationer, NGO'er, 
virksomheder i den private sektor osv. - der i fællesskab arbejder for at fremme 
ændringer på deres nøgleområder i løbet af de næste fem år. Europa-Kommissionen er 
medleder af "handlingskoalitionen om kønsbaseret vold" og medlem af to andre: 
Økonomisk retfærdighed og rettigheder samt selvbestemmelse over kroppen og seksuel 
og reproduktiv sundhed og rettigheder. Ved lanceringen af handlingskoalitionerne i 
Generation Equality Forum den 2. juli 2021 bebudede ledere og bidragydere tilsagn og 
investeringer for at markere starten på en femårig periode for at fremme tiltag og forny 
bevægelser for ligestilling mellem kønnene og kvinders rettigheder. Et resumé af 
Kommissionens tilsagn og eksempler på tilsagn fra andre organisationer findes i bilag I. 
På grund af bottom-up-tilrettelæggelsen, der havde vægt på at give 
græsrodsorganisationer en stemme, den virtuelle ramme samt den meget sene 
offentliggørelse af dagsordenen (tre arbejdsdage før åbningsceremonien) og på trods af 
bestræbelserne på at sikre talemuligheder for dem, havde medlemmerne ikke en udpeget 
talerolle, der var aftalt forud for arrangementet. I stedet opfordrede arrangørerne 
medlemmerne til at deltage via den onlinebaserede chatfunktion. Det lykkedes imidlertid 
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ikke medlemmerne i praksis at deltage, og de måtte lade sig nøje med at følge begivenhederne. 

Forud for generationsligestillingsforummet afholdt FEMM-udvalget imidlertid en drøftelse den 
15. juni med deltagelse af Élisabeth Moreno, viceminister med ansvar for ligestilling mellem 
kønnene, mangfoldighed og lige muligheder, Frankrig. Ambassadør Yanerit Morgan, 
generalsekretær for Generation Equality Forum, Mexico og Asa Regner, administrerende 
vicedirektør for UN Women. De emner, der blev fremhævet, var "skyggepandemien" i 
forbindelse med vold mod kvinder, manglende finansiering, gennemførelsessystemer og 
beføjelser hos de berørte aktører tidligere, behovet for gennemførelsesværktøjer såsom 
Spotlight-initiativet, unges rolle, pleje, forbindelsen til alle målene for bæredygtig udvikling, 
dialog og ansvarlighed for at fremme ligestilling mellem kønnene og cybervold. Disse 
spørgsmål blev drøftet indgående i forummet og afspejles i de afgivne tilsagn.

Resumé af møder 

Der er offentligt tilgængelige optagelser af nogle af møderne på YouTube-kanalen i Generation 
Equality Forum, Paris, samt optagelser af alle arrangementer på Generation Equality Forums 
websted.

Onsdag den 30. juni 2021 - Indledning af samlingen. 
Dette møde er offentligt tilgængeligt på YouTube eller på Generation Equality Forums 
websted.

Åbningsceremonien, der blev afholdt personligt med en vis fjerndeltagelse, havde en blanding 
af indlæg på højt niveau og på græsrodsniveau i overensstemmelse med forummets filosofi om 
at give en platform til dem, der ofte ikke høres. 

Præsident Macron, der er vært for forummet, understregede Frankrigs tilsagn om at gøre 
ligestilling mellem kønnene til en national sag. Desuden advarede præsident Macron mod at 
tabe terræn i kampen for lige rettigheder, idet antifeministiske kræfter i hele verden ønskede at 
rulle tiden tilbage. Han bemærkede også, at pandemien har ført til en forringelse af 
ligestillingen, og kaldte covid et antifeministisk virus på grund af dets indvirkning på kvinders 
uddannelse og sundhed.

Ursula von der Leyen, formand for Europa-Kommissionen, omtalte også tilbagegangen 
mod kvinders rettigheder - et tema, der også blev taget op af andre talere - og fremhævede, at 
flere EU-lande var aktive i denne henseende. Hun lovede, at Kommissionen ville fremsætte en 
række lovgivningsforslag, herunder bekæmpelse af vold mod kvinder, og at det nye EU-budget 
ville bidrage hertil.

Charles Michel, formand for Det Europæiske Råd, mindede om, at ligestilling mellem 
kønnene er kernen i EU's værdier. Han bemærkede, at uddannelse er afgørende, "det er i sindet, 
at disse forandringer skal ske", og at vi ikke har råd til ikke at udnytte halvdelen af 
menneskehedens talent.

Indlæg fra andre prominente talere, herunder Kamela Harris, USA's vicepræsident, António 
Guterres, FN's generalsekretær, Phumzile Mlambo-Ngcuka, administrerende direktør for UN 
Women, Andrés Manuel López Obrador, Mexicos præsident, fokuserede på kvinders 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3rc8FEOW8Sbq2ns8mfoBcPJtzUWhps_F
https://generationequalityforum-paris2021.fr/en
https://www.youtube.com/watch?v=0O59EDj2z4Y&list=PL3rc8FEOW8Sbq2ns8mfoBcPJtzUWhps_F&index=1&t=5463s
https://generationequalityforum-paris2021.fr/en


PE696.530v02-00 4/7 CR\1239349DA.docx

DA

frigørelse og indflydelse, navnlig inden for økonomi, sundhedspleje og selvbestemmelse, 
indbygget strukturel forudtagethed, der fastlåser forskelsbehandling, f.eks. i algoritmer eller 
produktdesign, forbindelsen mellem forskellige former for forskelsbehandling og behovet for 
at tage risici for at ændre status quo.

Repræsentanter for civilsamfundet tog også ordet, mange fra udviklingslandene, og opfordrede 
til, at der blev givet reelle tilsagn, og til at styrke kvinders og unges lederskab og deltagelse i 
beslutningstagningen. Temaet var igen tidsaspektet og holdningen hos disse talere var, at en 
bottom-up-tilgang, der styrkede og udnytter aktivisternes færdigheder og erfaringer, var den 
eneste vej til reelle forandringer.

***

Torsdag den 1. juli - Kønsbaseret vold Dette møde er tilgængeligt på webstedet for 
Generation Equality Forum. Kommissær Dallis budskab kan også ses på Twitter.
Se bilag I for en oversigt over de indgåede forpligtelser. 

Kommissær Dalli og kommissær Urpilainen deltog i sessionen "kønsbaseret vold" via en 
forudoptaget video.

Som svar på spørgsmålet "Hvordan vil Europa-Kommissionen gå forrest med hensyn til at 
fremme ligestilling mellem kønnene og bidrage til en anderledes verden uden vold mod kvinder 
og piger?", bemærkede kommissær Dalli, at EU tilstræber ligestilling mellem kønnene inden 
for og uden for EU's grænser som medledere af "handlingskoalitionen" om kønsbaseret vold. I 
løbet af de næste syv år har Kommissionen givet tilsagn om 190 mio. EUR til tiltag til 
bekæmpelse af alle former for kønsbaseret vold, herunder ved at fremme standarderne i 
Istanbulkonventionen, finansiering af græsrodsorganisationer, finansiering af støtte til og 
beskyttelse af ofre, bekæmpelse af vold i hjemmet og seksuel vold, menneskehandel, stalking, 
kvindelig kønslemlæstelse samt vold og chikane på internettet.

Kommissær Dalli forklarede videre, at Kommissionen er ved at udvikle en metode til at 
forbedre integrationen af kønsaspektet i budgetproceduren på programniveau med henblik på 
at øge budgettildelingen pr. programudformning.

På det lovgivningsmæssige plan vil Kommissionen desuden fremsætte forslag til forebyggelse 
og bekæmpelse af kønsbaseret vold ved at fastsætte minimumsstandarder for alle EU's 
medlemsstater. 

Kommissær Urpilainen kaldte stigningen i vold i hjemmet en "skyggepandemi, der kræver en 
global indsats". Kommissæren lovede, at mindst 85 % af de eksterne tiltag under den nye 
kønshandlingsplan vil bidrage til ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders 
indflydelse og status, idet mindst 5 % har ligestilling mellem kønnene som hovedmål. Desuden 
vil mindst 20 % af tiltagene i forbindelse med reformer af forvaltningen af de offentlige finanser 
have et kønsperspektiv. På samme måde vil kvindeorganisationer få øget finansieringen.

Kommissær Urpilainen bemærkede, at der kun kan inspireres til ændringer ved at samarbejde 
og fremhævede Spotlight-initiativet1 i denne henseende. Kommissæren bemærkede, at 

1 Spotlight-initiativet er et globalt, flerårigt partnerskab mellem Den Europæiske Union og De Forenede Nationer 
for at udrydde alle former for vold mod kvinder og piger.

https://generationequalityforum-paris2021.fr/en
https://twitter.com/helenadalli/status/1410500620218519552
https://www.spotlightinitiative.org/
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Spotlight-initiativet styrker civilsamfundet og fremmer institutionel styrkelse og 
lovgivningsmæssige reformer. Endelig bebudede kommissær Urpilainen, at der ville blive 
lanceret en global platform, der skal fungere som videnscenter og fortaler- og 
netværksplatform, idet hun opfordrede andre til at tilslutte sig initiativet.

***

Fredag den 2. juli - Afslutningsceremoni Dette møde er tilgængeligt på webstedet for 
Generation Equality Forum.

Afslutningsceremonien, der blev afholdt med personligt fremmøde og med en vis 
fjerndeltagelse, styrkede på ny blandingen af tiltag på højt niveau og græsrodsniveau. Med 
deltagelse af bl.a. Phumzile Mlambo-Ngcuka, administrerende direktør for UN Women, 
Elisabeth Moreno, Frankrigs minister for ligestilling, mangfoldighed og lige muligheder, 
Jean-Yves Le Drian, udenrigsminister i Frankrig, og Marcelo Ebrard, udenrigsminister, 
Mexico, var det generelle budskab, at forummet havde været en succes med hensyn til de 
indgåede forpligtelser, men at der var behov for fortsat indsats og lederskab for at gennemføre 
tilsagnene.

Talerne henviste til tilbagegangen mod kvinders rettigheder i hele verden og opfordrede til, at 
feministisk diplomati sender et klart budskab til regressive kræfter, og til, at agenturet og 
civilsamfundets betydning anerkendes og styrkes. Skæringspunktet mellem forskellige former 
for forskelsbehandling blev understreget, mens de unges arbejde og resultater blev fremhævet. 

Det overordnede budskab var håb og optimisme om, at en stor samfundsmæssig omstilling var 
mulig, og at de konkrete tiltag og tilsagn, der blev fremlagt på Generation Equality Forum, ville 
forbedre tilværelsen for ikke blot kvinder og piger, men for alle grupper i samfundet.

***

https://generationequalityforum-paris2021.fr/en
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Bilag 1

Tilsagn fra Europa-Kommissionen

 Mindst 85 % af de eksterne foranstaltninger under den nye ligestillingshandlingsplan 
skal bidrage til ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders indflydelse og 
status

 Mindst 20 % af tiltagene i forbindelse med reformer af forvaltningen af de offentlige 
finanser skal have et kønsperspektiv

 Øget finansiering til kvindeorganisationer.
 190 mio. EUR til tiltag til bekæmpelse af alle former for kønsbaseret vold
 Ny metode til at forbedre integrationen af kønsaspektet i budgetproceduren på 

programniveau
 Nye lovgivningsmæssige forslag til forebyggelse og bekæmpelse af kønsbaseret vold 

ved at fastsætte minimumsstandarder for alle EU's medlemsstater

Forpligtelser indgået af andre

 Investeringer på 40 mia. USD, heraf

o 21 mia. USD fra regeringer og offentlige institutioner
o 13 mia. USD fra den private sektor
o 4,5 mia. USD ved filantropi
o 1,3 mia. USD fra FN-enheder, internationale og regionale organisationer

 Eksempler på politiske og programmæssige forpligtelser

o Burkina Fasos regering arbejder sammen med Benin, Guinea, Mali, Niger og 
Togo om at udvikle fælles forpligtelser vedrørende familievejledning, gratis 
pleje for gravide og børn under fem år og tilstræbe retlige og sociale ændringer 
for at sætte en stopper for kønsbaseret vold, herunder kvindelig 
kønslemlæstelse og børneægteskaber 

o USA's regerings engagement i en række vigtige politikker og 
investeringsanmodninger, herunder en investering på 1 mia. USD til støtte for 
programmer til bekæmpelse af vold mod kvinder og 175 mio. USD til 
forebyggelse og bekæmpelse af kønsbaseret vold på verdensplan

o Udvidelsen af den globale alliance for pleje, der blev påbegyndt af Mexicos 
regering og UN Women. Denne omfatter nu over 39 lande. For eksempel: Den 
canadiske regerings tilsagn på 100 mio. USD for at håndtere uligheder i 
plejesektoren på globalt plan som en parallel til betydelige investeringer i sit 
eget plejesystem

o Malala-fondens tilsagn om at yde mindst 20 mio. USD i kvindelig finansiering 
til aktivister inden for uddannelse af piger 

o P&G's tilsagn om at fremme kvinders økonomiske retfærdighed og rettigheder 

https://forum.generationequality.org/news/generation-equality-forum-concludes-paris-announcement-revolutionary-commitments-and-global
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gennem sin globale værdikæde ved at bruge 10 mia. USD hos kvindeligt ejede 
og kvindeligt ledede virksomheder i 2025

o Bangladeshs regerings tilsagn om at øge kvinders deltagelse i IKT-sektoren, 
herunder sektoren for nystartede teknologivirksomheder og e-handel, til 25 % 
inden 2026 og 50 % inden 2041. 

o PayPals tilsagn på 100 mio. USD om at fremme kvinders økonomiske 
indflydelse

o Saint Lucias tilsagn Raise Your Voice om at samarbejde med caribiske NGO'er 
for at slå til lyd for anerkendelse af LGBTQI+-samfundet og gennemføre en 
regional lovgivningsreform for at minimere forskelsbehandling og 
viktimisering 

o Open Society Foundations tilsagn på mindst 100 mio. USD over fem år om at 
finansiere kvindelig politisk mobilisering og lederskab.


