
 

PR\1102770SV.docx  PE587.677v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

Europaparlamentet 
2014-2019  

 

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 
 

2016/2096(INI) 

8.9.2016 

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE 

om främjande av jämställdhet inom psykisk hälsa och klinisk forskning 

(2016/2096(INI)) 

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 

Föredragande av yttrande: Beatriz Becerra Basterrechea 

 

  



 

PE587.677v01-00 2/10 PR\1102770SV.docx 

SV 

PR_INI 

INNEHÅLL 

Sida 

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION ............................................. 3 

MOTIVERING ........................................................................................................................... 8 

 

 

 



 

PR\1102770SV.docx 3/10 PE587.677v01-00 

 SV 

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION 

om främjande av jämställdhet inom psykisk hälsa och klinisk forskning 

(2016/2096(INI)) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 19 

och 168, 

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

särskilt artiklarna 21, 23 och 35, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 536/2014 av den 

16 april 2014 om kliniska prövningar av humanläkemedel och om upphävande av 

direktiv 2001/20/EG, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/20/EG av den 

4 april 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar rörande 

tillämpning av god klinisk sed vid kliniska prövningar av humanläkemedel (direktivet 

om kliniska prövningar), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 3 mars 2010 Europa 2020: 

En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla (COM(2010)2020), 

– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkande från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet 

mellan kvinnor och män och yttrandet från utskottet för utveckling (A8-0000/2016), och 

av följande skäl: 

A. Rätten till hälsa är en grundläggande mänsklig rättighet. 

B. Köns- och genusdimensionen av hälsa innebär att kvinnor ställs inför ett antal specifika 

hälsorisker under sin livstid. 

C. Att ta hänsyn till kvinnors mångfald och arbeta in denna aspekt i hälsopolitiken för 

kvinnor skulle göra denna politik effektivare. 

D. Mödradödlighet ses som en viktig indikator på hur hälso- och sjukvårdssystemet 

fungerar. 

E. Bristande tillgång till sexuella och reproduktiva rättigheter, däribland säker och laglig 

abort, sätter kvinnors och flickors liv och hälsa på spel, medför ökad dödlighet och 

sjuklighet bland mödrar och leder till att livräddande vård inte tillhandahålls och till att 

antalet illegala aborter ökar. 

F. Restriktioner och budgetnedskärningar av nationella regeringar på folkhälsoområdet 

fördyrar också tillgången till hälso- och sjukvård.  
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G. Kvinnliga migranter kan dessutom råka ut för särskilda problem kopplade till 

reproduktiv hälsa som exempelvis komplikationer i samband med graviditet och 

förlossning samt risken att utsättas för (sexuellt) våld och (sexuella) övergrepp.  

H. Kvinnor drabbas även av vissa former av cancer, såsom bröst-, livmoderkropps- och 

livmoderhalscancer, som till övervägande del eller uteslutande förekommer hos 

kvinnor. 

I. Endast tio av EU:s medlemsstater har satt det mycket välbehövliga målet att 100 % av 

den kvinnliga befolkningen ska screenas för bröstcancer, och endast åtta länder har ett 

sådant mål för screening av livmoderhalscancer. 

J. Sjukdomar som benskörhet, muskel- och skelettproblem och sjukdomar i det centrala 

nervsystemet, såsom alzheimer och/eller demens, är kopplade till hormonförändringar 

som kvinnor går igenom under klimakteriet, eller tidigare på grund av 

hormonbehandlingar. Även om det är känt att kvinnor drabbas av dessa sjukdomar med 

större frekvens än män har genusdimensionen i forskningen kring dessa ämnen varit 

svag. 

K. Endometrios är en obotlig sjukdom som drabbar ca 1 av 10 kvinnor och flickor (alltså 

runt 180 miljoner kvinnor i hela världen och 15 miljoner i EU). Sjukdomen leder ofta 

till infertilitet och orsakar ofta stor smärta och är därför mycket funktionsnedsättande i 

flera aspekter av arbetslivet samt det privata och sociala livet.  

L. Psykiska hälsoproblem, som skiljer sig från psykiatriska störningar, varierar mellan 

könen. Bland kvinnor är nivåerna högre för depression och ångest (internaliserade 

problem) och bland män är nivåerna högre för narkotikamissbruk och antisociala 

störningar (externaliserade problem). 

M. Beroende på ett antal olika faktorer, som främst handlar om olika könsroller och 

ojämställdhet, är depression ungefär två gånger vanligare bland kvinnor än bland män. 

N. De långsiktiga fysiska och psykiska hälsoeffekterna av ätstörningar som anorexi och 

bulimi är väldokumenterade, precis som genusdimensionen av deras orsaker. 

O. Mäns våld mot kvinnor och dess konsekvenser för kvinnors hälsa är ett grundläggande 

hinder för uppnåendet av jämställdhet och för att kvinnor ska kunna åtnjuta sina 

mänskliga rättigheter till fullo. 

P. Kvinnor och flickor som utsätts för könsstympning drabbas av kort- och långsiktiga 

effekter på sin fysiska, psykiska, sexuella och reproduktiva hälsa. 

Q. Av olika skäl har kvinnliga försökspersoner historiskt sett uteslutits från toxikologisk 

och biomedicinsk forskning, och de stora könsskillnaderna inom forskningen begränsar 

vår kunskap om skillnaden mellan kvinnors och mäns hälsa. Till följd av detta har 

biomedicinsk forskning tenderat att huvudsakligen spegla ett manligt perspektiv och 

assimilera kvinnor med män (förutom vissa specifika specialiseringar). 

R. Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har inte tagit fram några specifika strategier 

när det gäller att tillämpa riktlinjer för forskning om och utvärdering av könsskillnader 
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vid klinisk läkemedelsutvärdering, trots att EMA har erkänt att ”vissa av de faktorer 

som påverkar effekten av ett läkemedel bland befolkningen kan vara viktiga när man 

beaktar de eventuella skillnaderna i svaren mellan män och kvinnor”, och att 

”könsspecifik påverkan också kan spela en betydande roll för läkemedlets effekt”1. 

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att 

a) ta hänsyn till kvinnors särskilda hälsobehov och se till att 

jämställdhetsperspektivet integreras i alla aspekter av politik, program och 

forskning på hälsoområdet, ända från utveckling och utformning till 

konsekvensbedömning och budgetering, 

b) erkänna mäns våld mot kvinnor som en folkhälsofråga, oavsett hur det tar sig 

uttryck, 

c) stödja civilsamhälles- och kvinnoorganisationer som främjar kvinnors rättigheter, 

däribland kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och därtill hörande rättigheter, 

och att arbeta för att se till att kvinnor kan göra sina röster hörda i hälsopolitiska 

frågor på europeisk och nationell nivå, 

d) ge incitament till program som uppmärksammar kvinnors särskilda behov vad 

gäller sjukdomar som benskörhet, muskel- och skelettproblem och sjukdomar i 

det centrala nervsystemet, såsom alzheimer och/eller demens, bland annat sådana 

som informerar kvinnor om förebyggande metoder och erbjuder utbildning för 

vårdpersonal, 

e) öka finansieringen för att främja forskning om orsakerna till och de möjliga 

behandlingarna av endometrios samt utarbetande av kliniska riktlinjer och 

inrättande av referenscentrum, och att främja informations- och 

upplysningskampanjer om endometrios samt tillhandahålla medel för utbildning 

av specialiserad vårdpersonal och för forskningsinitiativ, 

f) samla in regelbundna, uppdelade uppgifter, särskilt om förekomsten av 

depression, uppgifter som bör delas upp åtminstone på kön, åldersgrupp och 

socioekonomisk status. 

2. Europaparlamentet rekommenderar att hälso- och sjukvård för gravida kvinnor ska 

påbörjas så snart som möjligt redan under graviditetens tre första månader för att göra 

det möjligt att identifiera särskilda hälsotillstånd som kan kräva tillsyn, upptäcka sociala 

problem för vilka kvinnor kan behöva hjälp från sociala myndigheter eller psykisk 

hälsovård och informera kvinnor om graviditetsrelaterade frågor. 

3. Europaparlamentet anser att sexuella och reproduktiva rättigheter inbegriper allmän och 

öppen tillgång till laglig och säker abort, tillförlitliga, säkra och prismässigt 

överkomliga preventivmedel samt sexuell utbildning och information om sexuell och 

reproduktiv hälsa, fritt val och samtycke. Parlamentet uppmanar kommissionen och 

medlemsstaterna att främja sexuell och reproduktiv hälsa och därtill hörande rättigheter, 

                                                 
1 EMEA/CHMP/3916/2005 - ICH 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2010/01/WC500059887.pdf 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2010/01/WC500059887.pdf
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adekvat genusmedveten information och tillförlitliga, säkra och prismässigt 

överkomliga preventivmedel och att ge tillgång till laglig och säker abort inom och 

utanför Europeiska unionen. 

4. Europaparlamentet anser det beklagligt att sexuella och reproduktiva rättigheter är 

kraftigt begränsade och/eller omfattas av vissa villkor i flera av EU:s medlemsstater.  

5. Europaparlamentet anser att det ökande antalet yrkesutövare inom vården som vägrar att 

utföra abort i medlemsstater är ett annat hot mot kvinnors hälsa och rättigheter. 

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att förebygga, förbjuda och lagföra 

tvångssterilisering av kvinnor, en företeelse som drabbar framför allt kvinnor med 

funktionsnedsättning och romska kvinnor. 

7. Europaparlamentet understryker att screeningförfaranden anses vara en av de 

effektivaste åtgärderna för att förebygga cancer. 

8. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaternas hälsovårdsmyndigheter att erkänna 

endometrios som en funktionsnedsättande sjukdom, vilket skulle göra det möjligt för 

drabbade kvinnor att få gratis behandling, även vid dyra behandlingar och/eller 

kirurgiska ingrepp, och möjliggöra sjukledighet från arbetet under de mest akuta 

perioderna och på så vis undanröja stigmatisering på arbetsplatsen. 

9. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa full tillgång till vård av 

hög kvalitet för alla kvinnliga migranter, oavsett deras rättsliga ställning, och på längre 

sikt förbereda sina nationella hälso- och sjukvårdssystem på adekvat sätt. 

10.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att skydda kvinnliga asylsökande som 

placerats i förvar och som rapporterar om övergrepp, och framhåller att dessa kvinnor 

medelbart måste ges skydd, stöd och rådgivning. 

11. Europaparlamentet är besviket över att de årliga budgetarna för program avsedda att 

förebygga mäns våld mot kvinnor i alla medlemsstater är mycket mindre än de faktiska 

kostnaderna för sådant våld i ekonomiskt, socialt och moraliskt hänseende.  

12. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att förebygga, förbjuda och lagföra 

kvinnlig könsstympning och att tillhandahålla specialiserade vårdtjänster för kvinnor 

som blivit könsstympade.  

13. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta åtgärder för att säkerställa 

tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster – inklusive kvinnojourer – för alla kvinnor 

oavsett rättslig ställning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ras eller etniskt 

ursprung, ålder och religion. 

14. Europaparlamentet anser att bristen på jämförbara, heltäckande, tillförlitliga och 

regelbundet uppdaterade uppgifter uppdelade på kön är en källa till diskriminering av 

kvinnors hälsa. Parlamentet uppmanar därför EU-institutionerna och medlemsstaterna 

att främja insamling av jämförbara könsuppdelade uppgifter på EU-nivå och nationell 

nivå och att göra sådan insamling obligatorisk. 
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15. Europaparlamentet stöder ett jämställdhetsperspektiv på ätstörningar och behovet av att 

integrera det i diskursen om hälsofrågor och i information som vänder sig till 

allmänheten. 

16. Europaparlamentet understryker att kliniska prövningar av läkemedel på både män och 

kvinnor är nödvändiga och att dessa bör vara inkluderande och icke-diskriminerande 

och genomföras under förhållanden som präglas av jämlikhet, inkludering och 

icke-marginalisering. Parlamentet föreslår att kliniska prövningar även bör beakta 

särskilda utsatta befolkningsgrupper, såsom pediatriska och geriatriska patienter och 

etniska minoriteter. Parlamentet anser att könsuppdelade uppgifter även bör samlas in 

efter att produkten har börjat saluföras, så att de olika biverkningarna kan registreras.  

17. Europaparlamentet anser det etiskt och socialt betydelsefullt att kvinnor i fertil ålder 

deltar i kliniska prövningar, förutsatt att det finns ett adekvat riskskydd för ofödda barn.  

18.  Europaparlamentet kräver att etiketter på läkemedel tydligt ska ange huruvida försök på 

kvinnor har genomförts och huruvida män och kvinnor kan förvänta sig olika 

biverkningar. 

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ge incitament åt projekt på EU-nivå 

inriktade på hur kvinnor behandlas inom klinisk forskning. Sådana projekt bör involvera 

hälsovårdsmyndigheter på alla nivåer och läkemedelsindustrin. 

20. Europaparlamentet uppmanar Europeiska läkemedelsmyndigheten att utarbeta separata 

riktlinjer för kvinnor som en särskild befolkningsgrupp i kliniska prövningar. 

21. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att, när de tillämpar förordning (EU) nr 

536/2014 vid kliniska prövningar av humanläkemedel, säkerställa lika representation av 

män och kvinnor i kliniska prövningar, med särskild hänsyn till öppenhet i fråga om 

deltagarnas könssammansättning, och att när de tittar på en korrekt tillämpning av den 

förordningen särskilt övervaka graden av kvinnlig och manlig representation.  

22. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 

kommissionen. 
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MOTIVERING 

Hälsa är mer än en fråga om biologi. Enligt Världshälsoorganisationen utgör hälsa 

”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro 

av sjukdom och svaghet”1. Både det biologiska konceptet kön och den sociala konstruktionen 

genus spelar in på alla nivåer av hälsa, och de har olika påverkan på kvinnors och mäns hälsa, 

tillgång till hälsa och hälso- och sjukvård2. 

 

Ojämlik tillgång till resurser i kombination med andra sociala faktorer skapar skillnader i 

hälsorisker och tillgången till hälsoupplysningar, vård och tjänster för kvinnor och män. 

Dessutom medför biologiska skillnader att kvinnor har särskilda problem och behov när det 

gäller hälsa, i synnerhet med koppling till deras sexuella och reproduktiva hälsa. Det är 

vetenskapligt bevisat att det finns långt fler biologiska skillnader mellan män och kvinnor än 

reproduktionsorganen. Till exempel är hjärtsjukdomar den främsta dödsorsaken bland 

kvinnor. Tecknen och symptomen på hjärtinfarkt skiljer sig åt mellan män och kvinnor, och 

kvinnor löper större risk att dö inom ett år efter en hjärtinfarkt. 

 

Forskning som nyligen gjorts på kvinnors hjärtsjukdomar och hjärtsymptom har visat att 

kvinnor lider av hjärt–kärlsjukdomar i mycket högre grad än män3, men att dessa sjukdomar 

uppträder senare i livet, tar sig andra uttryck jämfört med hos män och bör medicineras 

annorlunda. Forskning och praxis tar dock fortfarande inte tillräcklig hänsyn till skillnaderna 

mellan män och kvinnor när det gäller hälsa, sjukdom och behandling. Trots att kvinnorna 

utgör mer än hälften av EU:s befolkning är de fortfarande underrepresenterade inom den 

biomedicinska forskningen.  

 

Befintlig forskning visar på ojämlikhet mellan könen i fråga om hälsostatus, hälsorelaterat 

beteende, tillgång till hälsa och behandling. Beslutsfattarna och den medicinska forskningen 

måste ifrågasätta och undersöka orsakerna till dessa ojämlikheter och erbjuda verkliga svar. 

Till exempel utgår den biomedicinska forskningen fortfarande ifrån det outtalade antagandet 

att kvinnor och män fysiologiskt är likadana i alla hänseenden med undantag av deras 

reproduktiva system, och den bortser från andra biologiska, sociala och genusrelaterade 

skillnader som har avsevärd påverkan på hälsan. 

 

Så är fallet med smärta: Kvinnor har ont oftare och mer intensivt, och smärtstillande medel är 

mindre verksamma på kvinnor än på män. I många fall får kvinnor förebyggande och botande 

behandlingar som bara har prövats på män och som därför kan ha ringa eller till och med 

kontraproduktiv effekt. 

 

Betänkandet skulle särskilt omfatta fallet med endometrios som exempel på diskrimineringen 

när det gäller forskning om och behandling av kvinnosjukdomar.  

                                                 
1 Ingressen till WHO:s stadga. 
2 Unequal, Unfair, Ineffective and Inefficient – Gender Inequity in Health: Why it exists and how we can change 

it, slutrapport från WHO:s kommission för sociala bestämningsfaktorer för hälsa, september 2007. 
3 Hjärt–kärlsjukdomar betraktas traditionellt som en manlig sjukdom men är de som dödar flest kvinnor världen 

över. De är också en viktig orsak till allvarlig sjuklighet och funktionsnedsättning, är dyrbara för hälso- och 

sjukvårdssystemen och förstör kvinnors livskvalitet. I EU är hjärt–kärlsjukdomar fortfarande den främsta 

dödsorsaken för kvinnor i vart och ett av de 27 medlemsländerna. Det är först de senaste årtiondena som 

medvetenheten har ökat om hur hjärt–kärlsjukdomar påverkar kvinnor annorlunda än män, och kvinnor har 

gjorts uppmärksamma på sina risker. Av dödsfallen i EU svarar hjärt–kärlsjukdomar för 43 % bland kvinnor och 

för 36 % bland män. Se http://eurohealth.ie/wp-content/uploads/2013/02/Women-and-CVDfin.pdf 
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När det gäller psykisk hälsa är livstidsprevalensen för alla sorters psykologiska störningar 

enligt WHO högre än vad man tidigare trott och på stadig uppgång och påverkar nästan halva 

befolkningen. Även om de totala nivåerna för psykiatriska störningar är nästan identiska för 

män och kvinnor finns det avsevärda könsskillnader i mönstren för psykisk ohälsa. Kön är 

avgörande för skillnaden mellan män och kvinnor när det gäller makt och kontroll över de 

socioekonomiska bestämningsfaktorerna för deras psykiska hälsa och liv, deras sociala 

position, deras status och behandling i samhället och deras mottaglighet och exponering för 

specifika psykiska hälsorisker. Könsskillnaderna är särskilt tydliga när det gäller nivåerna för 

vanliga psykiska störningar såsom depression och ångest. 

 

Offentliga hälsostrategier erkänner ibland teoretiskt kön som en avgörande hälsofaktor livet 

igenom1. Kvinnors hälsobehov är dock inte fullständigt och konsekvent integrerade i den 

europeiska och nationella hälsopolitiken. Bristen på en konsekvent och integrerad strategi för 

kvinnors rättigheter och genusfrågor inom hälsopolitiken måste omedelbart åtgärdas och är 

avgörande för att man ska kunna uppnå en hög hälsoskyddsnivå för alla, såsom den garanteras 

i EU-fördragen2. I praktiken är hälsopolitiken fortfarande i stor utsträckning könsblind. För att 

den ska kunna bli effektiv måste den i alla aspekter omfatta en kvinnospecifik strategi och till 

fullo använda sig av jämställdhetsintegrering. 

 

EU:s hälsopolitik: brist på jämställdhetsperspektiv 

 

EU har genom sina grundfördrag åtagit sig att i all sin politik se till att människors hälsa 

skyddas och att arbeta med medlemsstaterna för att förbättra folkhälsan, förebygga ohälsa och 

avskaffa källor som utgör en fara för den fysiska eller psykiska hälsan. Syftet med 

Europa 2020-strategin är att EU ska bli en smart, hållbar och inkluderande ekonomi som 

främjar tillväxt för alla, och en befolkning vid god hälsa är en förutsättning för detta. 

 

EU:s hälsopolitik, som genomförs genom EU:s hälsostrategi, är inriktad på förebyggande, lika 

chanser till god hälsa och högkvalitativ hälso- och sjukvård för alla (oavsett inkomst, kön, 

etnicitet osv.), bemötande av allvarliga hälsohot mot mer än ett EU-land, åtgärder för att hålla 

folk friska in i ålderdomen samt stöd till dynamiska hälso- och sjukvårdssystem och ny 

teknik. 

 

Rådet har godkänt universalitetsprincipen, tillgång till högkvalitativ vård, rättvisa och 

solidaritet som gemensamma värderingar och principer som ska ligga till grund för 

EU-medlemsstaternas hälso- och sjukvårdssystem3. Universalitetsprincipen innebär att ingen 

människa får nekas tillgång till hälso- och sjukvård. Solidariteten är kopplad till de nationella 

hälso- och sjukvårdssystemens finansieringsstruktur för att universell tillgång ska kunna 

säkerställas. Rättvisa innebär lika tillgång enligt behov, oavsett etnicitet, kön, ålder, social 

status eller betalningsförmåga. 

 

Dessutom ska, enligt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, var och 

en ha rätt till tillgång till förebyggande hälso- och sjukvård och till medicinsk vård på de 

                                                 
1 Europeiska unionens råd, slutsatser om kvinnor och hälsa, 2005; slutsatser om hälsa och migration i EU, 2007; 

slutsatser om integrering av romer, 2008; resolution om ungdomars hälsa och välbefinnande, 2008. 
2 Artikel 168 i EUF-fördraget. 
3 Rådets slutsatser om gemensamma värderingar och principer i Europeiska unionens hälso- och sjukvårdssystem 

(2006), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A52006XG0622%2801%29 
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villkor som fastställs i nationell lagstiftning och praxis. Dessa principer kompletteras av ett 

allmänt krav på jämställdhetsintegrering i EU-fördraget, vilket även gäller för alla europeiska 

och nationella beslutsfattare inom hälsopolitiken.  

 

Hälso- och sjukvårdssystemen bör syfta till att minska ojämlikheterna på hälsoområdet, där 

kön är en erkänd bestämningsfaktor. Därför är det både en rättslig och social skyldighet för 

relevanta beslutsfattare på europeisk och nationell nivå att integrera kvinnors upplevelser och 

behov fullt ut vid utvecklingen av den offentliga politiken i hälsosektorn. Tyvärr visar den 

nuvarande situationen att detta inte är fallet i dagsläget. 

 

Det huvudsakliga ansvaret för hälsorelaterad politik inom EU vilar på medlemsstaterna. 

Likväl har EU behörighet i samband med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder 

och en roll att spela när det gäller att samordna och stödja medlemsstater för att uppnå en hög 

hälsoskyddsnivå för människor. Kvinnors hälsa har tagits upp som politisk fråga på EU-nivå 

inom ramen för sociala och ekonomiska hälsofaktorer och särskilda åldersgrupper. I teorin 

erkänner EU att kön – tillsammans med ålder, utbildningsnivå samt ekonomisk och civil 

status – är en avgörande bestämningsfaktor för hälsa och hälso- och sjukvård. Kommissionens 

generaldirektorat för folkhälsa har offentliggjort ett flertal rapporter med uppgifter om 

situationen när det gäller kvinnors hälsa och tillgång till hälso- och sjukvård. I praktiken har 

dessa dokument inte följts upp av några konkreta politiska åtgärder eller program för att ta itu 

med kvinnors hälsobehov, och den europeiska folkhälsopolitiken är överlag fortfarande 

könsblind. 

 

Trots det befintliga åtagandet i fördraget att integrera ett jämställdhetsperspektiv i alla 

EU:s verksamheter (jämställdhetsintegrering) görs detta sällan i policydokument från 

kommissionen och ännu mindre i dess åtgärder och program. Särskilt i EU-sponsrad 

forskning som rör hälsa ges otillräckliga resurser och uppmärksamhet till jämställdhetsfrågor 

och kvinnors behov.  


