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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om fremme af ligestilling mellem kønnene i uddannelse og karriereveje inden for 
naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik (STEM)
(2019/2164(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 2 og artikel 3, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union 
(TEU) og til 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 Kommissionens meddelelse af 5. marts 2020 med titlen "Et EU med 
ligestilling: strategi for ligestilling mellem mænd og kvinder 2020-2025" 
(COM(2020)0152),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 30. september 2020 med titlen 
"Handlingsplan for digital uddannelse 2021-2027 – Omstilling af 
uddannelsessystemerne med henblik på den digitale tidsalder" (COM(2020)0624),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 1. juli 2020 med titlen "Den europæiske 
dagsorden for færdigheder med henblik på bæredygtig konkurrenceevne, social 
retfærdighed og modstandsdygtighed" (COM(2020)0274),

– der henviser til sin beslutning af 9. september 2015 om kvinders karrierer inden for 
videnskab og i universitetsverdenen og de glaslofter, de støder på1,

– der henviser til sin beslutning af 28. april 2016 om ligestilling mellem kønnene og 
styrkelse af kvinders position i den digitale tidsalder2,

– der henviser til sin beslutning af 17. april 2018 om styrkelse af kvinders og pigers 
position inden for den digitale sektor3,

– der henviser til undersøgelsen med titlen "Education and employment of women in 
science, technology and the digital economy, including AI and its influence on gender 
equality" (Kvinders uddannelse og beskæftigelse inden for naturvidenskab, teknologi og 
den digitale økonomi, herunder kunstig intelligens og dennes indflydelse på ligestilling 
mellem kønnene), som blev offentliggjort den 15. april 2020 af Parlamentets 
Generaldirektorat for Interne Politikker4,

1 EUT C 316 af 22.9 2017, s. 173.
2 EUT C 66 af 21.2 2018, s. 44.
3 EUT C 390 af 18.11 2019, s. 28.
4 Undersøgelse: "Education and employment of women in science, technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender equality", Europa-Parlamentet, Generaldirektoratet for Interne 
Politikker, Temaafdeling C – Borgernes Rettigheder og Konstitutionelle Anliggender, 15. april 2020.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.316.01.0173.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.066.01.0044.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.390.01.0028.01.ENG
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– der henviser til undersøgelsen med titlen "Women in the Digital Age" (Kvinder i den 
digitale tidsalder)5

– der henviser til forretningsordenens artikel 54,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A9-
0000/2020),

A. der henviser til, at ligestilling mellem kønnene er en grundlæggende forudsætning for, at 
kvinder og piger kan udøve deres menneskerettigheder fuldt ud, og er af afgørende 
betydning for styrkelsen af deres position og for at opnå et bæredygtigt og inklusivt 
samfund; der henviser til, at den utilstrækkelige anvendelse af menneskelig kapital, der 
er forbundet med uligheder mellem kønnene, mindsker de potentielle fordele for 
virksomhederne inden for forskning og innovation og for den overordnede økonomiske 
udvikling og har negative sociale konsekvenser;

B. der henviser til, at EU står over for en hidtil uset mangel på kvinder i karrierer og 
uddannelser inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik 
(STEM), navnlig i betragtning af at kvinderne udgør 52 % af den europæiske 
befolkning, mens kun to ud af fem naturvidenskabelige forskere og ingeniører er 
kvinder6; der henviser til, at selv om der har været en positiv tendens i pigers 
inddragelse i og interesse for STEM-uddannelser, er procentsatserne fortsat 
utilstrækkelige; der henviser til, at holdningerne til STEM ikke varierer mellem drenge 
og piger gennem grundskoleuddannelsen, og at piger ofte klarer sig bedre end drenge i 
STEM- og IKT-relaterede opgaver7; der henviser til, at piger imidlertid frygter, at de vil 
have færre muligheder end drenge inden for STEM-relaterede karrierer;

C. der henviser til, at kvinder, der opnår en kandidatgrad inden for STEM-fag, er mindre 
tilbøjelige end mænd til at søge job inden for disse fagområder eller forblive i sådanne 
job som følge af de dominerende stereotyper eller et negativt arbejdsmiljø; der henviser 
til, at en udligning af den kønsbestemte forskel i karrierer inden for STEM-fagene ville 
bidrage til en stigning i EU's BNP pr. indbygger på mellem 2,2 og 3,0 % i 20508; der 
henviser til, at en udligning af den kønsbestemte forskel i karrierer inden for STEM-
fagene ville have en positiv indvirkning på mindskelsen af den kønsbestemte lønforskel 
og den kønsbestemte pensionsforskel;

D. der henviser til, at det lave antal kvinder, der arbejder med innovative teknologier såsom 
kunstig intelligens, kan have en negativ indflydelse på disse teknologiers udformning, 
udvikling og indførelse, hvilket fører til fastholdelse af den nuværende 
forskelsbehandling og aktuelle stereotyper og udvikling af "kønsdiskriminerende 
algoritmer";

5 Undersøgelse udarbejdet af iclaves for Generaldirektoratet for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi, 
Europa-Kommissionen.
6 Eurostat: Menneskelige ressourcer inden for videnskab og teknologi, årlige gennemsnitlige data for 2016-2020.
7 O’Dea, R.E., Lagisz, M., Jennions, M.D. et al.: Gender differences in individual variation in academic grades 
fail to fit expected patterns for STEM, Nature Communications 9, 3777, 2018.
8 Briefingpapir fra Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder: "How gender equality in 
STEM education leads economic growth" (Hvordan ligestilling mellem kønnene inden for STEM-uddannelser 
fører til økonomisk vækst), 2018.
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E. der henviser til, at kønsdiskriminerende teknologier hovedsagelig skyldes ikkeopdelte 
data og manglen på et kønsperspektiv inden for forskning, hvilket kan have skadelige 
konsekvenser for kvinders sundhed og trivsel og produkternes sikkerhed og kan have en 
negativ indvirkning på karriereudviklingen9;

Generelle bemærkninger 

1. mener, at i betragtning af den stigende efterspørgsel efter fagfolk inden for STEM og 
betydningen af STEM-relaterede karrierer for fremtiden for den europæiske økonomi er 
det afgørende at øge andelen af kvinder i STEM-sektoren for at opbygge en mere 
bæredygtig og inklusiv økonomi og et mere bæredygtigt og inklusivt samfund gennem 
videnskabelig, digital og teknologisk innovation;

2. gentager, at det primære mål bør være at fjerne alle hindringer, der begrænser kvinders 
interesser, præferencer og valg, uden at det går ud over deres frihed til at træffe 
beslutninger; opfordrer medlemsstaterne til at fremme kvinders valg af uddannelser og 
karriereveje inden for STEM i deres relevante nationale eller regionale 
kønshandlingsplaner eller -strategier; mener, at disse handlingsplaner eller strategier bør 
sigte mod at styrke kønsligestillingen ved bl.a. at fokusere på uddannelse og 
kvalifikationer, en bedre balance mellem arbejde og privatliv, lige muligheder, 
ikkediskrimination på arbejdsmarkedet og på at øge bevidstheden om kønsbaserede 
skævheder i alle relevante sektorer og øge synligheden af kvindelige rollemodeller;

3. anerkender, at kønsstereotyper, kulturel afskrækkelse og manglende bevidsthed om og 
fremme af kvindelige rollemodeller hæmmer og har en negativ indvirkning på pigers og 
kvinders muligheder inden for STEM-uddannelser og dertil knyttede karriereveje og 
digitalt iværksætteri og kan føre til forskelsbehandling og færre muligheder for kvinder 
på arbejdsmarkedet;

4. bekræfter på ny betydningen af at integrere bevidstheden om kønsbaserede skævheder i 
alle relevante sektorer, herunder i grunduddannelser og videreuddannelser for lærere; 
fremhæver behovet for at tackle strukturelle hindringer såsom arbejdsvilkår og 
arbejdskultur, som forhindrer piger og kvinder i at komme ind på et overvejende 
mandsdomineret område, og behovet for at øge synligheden af rollemodeller, som hidtil 
har været undervurderet med hensyn til at inspirere kvinder og piger;

5. opfordrer medlemsstaterne til at bekæmpe kønsspecifik arbejdsmarkedssegmentering 
inden for STEM-karrierer ved at investere i formel, uformel og ikke-formel uddannelse 
og livslang læring og erhvervsuddannelse for kvinder for at sikre, at de har adgang til 
beskæftigelse af høj kvalitet og muligheder for at omskole og opkvalificere sig til den 
fremtidige efterspørgsel på arbejdsmarkedet; opfordrer navnlig til øget fremme af 
iværksætterånd, STEM-fag og IT-uddannelse for piger fra en tidlig alder for at 
bekæmpe eksisterende uddannelsesmæssige stereotyper og sikre, at flere kvinder 
kommer ind i sektorer, der er i udvikling og vellønnede;

Uddannelse

9 Rapport fra ekspertgruppen "Innovation through Gender": Gendered Innovations: How Gender Analysis 
Contributes to Research (Kønsbestemt innovation: hvordan kønsanalyse bidrager til forskning), 
Generaldirektoratet for Forskning og Innovation, Europa-Kommissionen, 2013.
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6. glæder sig over handlingsplanen for digital uddannelse 2021-2027 og dens indsats for at 
"fremme kvinders deltagelse i STEM-fagene" og håber, at den vil bidrage til at udvikle 
mere attraktive og kreative metoder til at tilskynde piger til at tage STEM-uddannelser 
samt til at styrke kvinders selvtillid i forhold til deres digitale færdigheder;

7. anerkender den rolle, som skoler og lærere spiller med hensyn til at fjerne den 
kønsbaserede skævhed inden for STEM-fagene, og fremhæver den rolle, som 
uddannelse spiller med hensyn til at fremme pigers tilstedeværelse i STEM-relaterede 
kurser og fastsætte benchmarks for at overvåge rekrutteringen og fastholdelsen af 
kvinder;

8. fremhæver, at mandlige lærere og andet mandligt personale dominerer STEM-relaterede 
fag i skoler og senere på universitetet og arbejdspladser, hvilket fører til mangel på 
kvindelige rollemodeller og begrænsede vejlednings- og mentormuligheder; opfordrer 
til integration af kønsaspektet i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og på de 
videregående uddannelser og opfordrer indtrængende de udvalg og institutioner, der er 
involveret i rekrutteringen, til at fremme en ligelig kønsfordeling for at undgå 
outsidereffekten;

9. fremhæver de mange tilfælde af seksuel chikane, som opleves af kvindelige studerende 
inden for STEM-fagene under deres videregående uddannelse, og opfordrer 
medlemsstaterne og uddannelsesinstitutionerne til at nå til enighed om strenge 
adfærdskodekser og protokoller og til at indberette alle tilfælde af seksuel chikane til de 
relevante myndigheder;

Karriereveje

10. beklager, at kvinder står over for uforholdsmæssigt flere hindringer i deres karriere end 
mænd på grund af manglen på en ordentlig balance mellem arbejdsliv og privatliv og en 
stigning i ulønnet omsorgsarbejde i de fleste husholdninger; opfordrer indtrængende 
offentlige og private institutioner til at indføre passende foranstaltninger til at sikre 
bedre barsels- og fædreorlov, fleksible arbejdstider, børnepasningsfaciliteter på stedet 
eller fremme telearbejde; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til fuldt ud at 
gennemføre direktivet om balance mellem arbejdsliv og privatliv og opfordrer 
Kommissionen til at sikre en effektiv overvågning af direktivet; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til fuldt ud at vurdere årsagerne til og de faktorer, 
der fører til en høj frafaldsprocent for kvinder i STEM-karrierer, og til at udvikle 
mekanismer og programmer til at integrere kvinder og piger i uddannelses-, 
erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesinitiativer;

11. beklager, at kvinder med STEM-karrierer er underrepræsenterede i ledende stillinger, og 
understreger det presserende behov for at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder 
på alle niveauer af beslutningstagningen inden for erhvervsliv og ledelse; understreger, 
at kønsdiversitet i bestyrelser og beslutningstagende stillinger forbedrer 
virksomhedernes resultater som følge af det bredere spektrum af viden, holdninger og 
erfaringer; opfordrer indtrængende Rådet og medlemsstaterne til at vedtage direktivet 
om kvinder i bestyrelser og fastsætte mål for ligelig deltagelse af begge køn i 
beslutningstagende organer;

12. beklager, at den kønsbestemte lønforskel fortsat er en realitet og er endnu mere udtalt i 
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mandsdominerede sektorer såsom IKT- og teknologivirksomheder10; opfordrer alle 
aktører til at praktisere løngennemsigtighed; opfordrer indtrængende Rådet til at ophæve 
blokeringen af direktivet om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle 
uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering, som sigter mod at 
udvide beskyttelsen mod forskelsbehandling gennem en horisontal tilgang;

13. opfordrer til, at der etableres en inklusiv dialog med de relevante interessenter såsom 
private virksomheder, ikkestatslige organisationer (NGO'er), statslige institutioner, 
regionale og lokale myndigheder, politiske beslutningstagere og repræsentanter for 
civilsamfundet med henblik på at koordinere og tackle de manglende forbindelser og for 
at fremme kvinder i STEM-fagene;

Den digitale sektor

14. beklager, at kønsskævheden findes på tværs af alle digitale teknologiområder, men er 
især bekymret over den kønsbestemte kløft inden for innovative teknologier såsom 
kunstig intelligens og cybersikkerhed, hvor den gennemsnitlige tilstedeværelse af 
kvinder på verdensplan ligger på henholdsvis 12 % og 20 %11;

15. fremhæver, at en af de mest kritiske svagheder ved kunstig intelligens vedrører visse 
typer af skævheder såsom køn, race eller seksuel orientering som følge af menneskers 
indgroede fordomme; opfordrer de relevante aktører til at træffe foranstaltninger og 
fremme en større rolle for kvinder i udformningen, udviklingen og gennemførelsen af 
maskinindlæring, natursprogbehandling og kunstig intelligens;

16. anerkender, at kunstig intelligens, hvis den er fri for underliggende skævheder, kan være 
et effektivt redskab til at overvinde kønsbestemte uligheder og stereotyper gennem 
udvikling af upartiske algoritmer, der bidrager til generel retfærdighed og trivsel;

17. opfordrer til, at kunstig intelligens og automatisering udformes på en sådan måde, at de 
sætter os i stand til at overvinde kønsdiskrimination og tackle de udfordringer, som 
kvinder står over for, såsom ulønnet omsorgsarbejde, kønsbestemte lønforskelle, 
cybermobning, kønsbaseret vold og seksuel chikane, menneskehandel, krænkelser af 
seksuelle og reproduktive rettigheder og underrepræsentation i ledende stillinger; 
opfordrer til, at kunstig intelligens og automatisering bidrager til at forbedre kvinders 
adgang til finansiering, videregående uddannelse og fleksible beskæftigelsesmuligheder;

Iværksætteri og adgang til finansiering 

18. beklager, at kvinder er underrepræsenteret i innovationsdrevne opstartsvirksomheder, og 

10 Lambrecht, A. og Tucker, C. E.: Algorithmic bias? An empirical study into apparent gender-based 
discrimination in the display of STEM career ads (Algoritmisk skævvridning? En empirisk undersøgelse af 
tilsyneladende kønsbaseret visning af reklamer for STEM-karrierer),  Management Science, Vol. 65, No 7, 2019, 
s. 2970.
11 Sax, L.J., Kanny, M. A., Jacobs, J. A. et al.: Understanding the Changing Dynamics of the Gender Gap in 
Undergraduate Engineering Majors: 1971-2011 (Et bidrag til forståelsen af den ændrede dynamik i den 
kønsbaserede skævhed inden for bacheloruddannelser med hovedfag i ingeniørvidenskab: 1971-2011), Research 
in Higher Education, Vol. 57, No 5, 2016; Shade, L. R.: Missing in action: Gender in Canada’s digital economy 
agenda (Fravær i praksis: køn i Canadas dagsorden for den digitale økonomi), Signs: Journal of Women in 
Culture and Society, Vol. 39, No 4, 2014, s. 887-896.



PE661.980v01-00 8/8 PR\1220075DA.docx

DA

fremhæver de kønsbaserede skævheder og systematiske ulemper, der findes i sociale 
strukturer, navnlig i krydsfeltet mellem STEM-fag og iværksætteri;

19. mener, at underrepræsentationen af kvinder med ansvar for investeringsbeslutninger i 
venturekapitalvirksomheder udgør en vigtig kilde til det vedvarende finansieringsgab 
for opstartsvirksomheder og virksomheder, der drives af kvinder;

20. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at øge finansieringsmulighederne for 
kvindelige iværksættere og innovatorer, lette deres adgang til eksisterende fonde, skabe 
særlige fonde og søge nye og innovative måder at støtte dem finansielt på og hjælpe 
dem med at overvinde de hindringer, de møder;

21. glæder sig over Kommissionens initiativ til oprettelse af EU's pris til kvindelige 
innovatorer, som hvert år tildeles europæiske kvinder, der har grundlagt en succesrig 
virksomhed og bragt en innovation på markedet; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at finde andre måder at tilskynde flere kvinder til at starte deres 
egne virksomheder på og til at fejre inspirerende kvindelige ledere inden for innovation;

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


