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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

Ligestilling mellem kvinder og mænd i Den Europæiske Union i 2018-2020
(2021/2020(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

– der henviser til FN's konvention fra 1949 om bekæmpelse af menneskehandel og 
tredjeparts udnyttelse af prostitution,

– der henviser til Beijingerklæringen og den tilhørende handlingsplan, der blev vedtaget 
på den fjerde verdenskvindekonference den 15. september 1995, og til de efterfølgende 
slutdokumenter, der blev vedtaget på de ekstraordinære FN-samlinger Beijing +5, +10, 
+15 og +20,

– der henviser til FN's konvention af 18. december 1979 om afskaffelse af alle former for 
diskrimination imod kvinder (CEDAW),

– der henviser til Den Internationale Arbejdsorganisations konvention nr. 100 om lige løn 
til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi,

– der henviser til Den Internationale Arbejdsorganisations konvention nr. 156 om lige 
muligheder og lige behandling for mandlige og kvindelige arbejdstagere med 
familieforpligtelse;

– 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 arbejdsdokument af 5. marts 2021 fra Kommissionens tjenestegrene 
med titlen "2021 Report on gender equality in the EU" (SWD(2021)0055),

– der henviser til ligestillingsindekset for 2019 og 2020 fra Det Europæiske Institut for 
Ligestilling mellem Mænd og Kvinder,

– der henviser til sin beslutning af 14. juni 2017 om behovet for en EU-strategi til at gøre 
en ende på og forebygge kønsbestemt pensionsforskel,

– der henviser til sin beslutning af 9. juni 2015 om EU's strategi for ligestilling mellem 
kvinder og mænd efter 2015,

– der henviser til forretningsordenens artikel 54,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A9-
0000/2021),

A. der henviser til, at der endnu ikke er opnået ligestilling mellem kønnene i EU, og at 
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fremskridtene i denne retning på det seneste er gået langsommere, er stagneret eller 
endog er gået tilbage i visse regioner og lande; der henviser til, at kampen for 
ligestilling mellem kønnene og fremme og beskyttelse af kvinders rettigheder er et reelt 
kollektivt ansvar;

B. der henviser til, at selv om kvinders beskæftigelsesfrekvens er steget, er uligheden 
mellem kønnene på arbejdsmarkedet fortsat en kendsgerning; der henviser til, at 
forskellen i beskæftigelsesfrekvensen er særlig stor for enlige mødre, kvindelige 
omsorgspersoner, kvinder med handicap, kvinder fra etniske minoriteter, indvandrer- og 
flygtningekvinder, LBTIQ +-kvinder samt unge og ældre kvinder;

C. der henviser til, at covid-19-pandemien har forværret de eksisterende uligheder mellem 
kønnene i næsten alle samfundslag;

D. der henviser til, at vold mod kvinder kan se forskellig ud og have forskellig intensitet og 
form; der henviser til, at et samfund uden vold skal anerkendes som en absolut 
forudsætning for ligestilling;

E. der henviser til, at kvinder i EU er hårdere ramt af fattigdom eller social udstødelse end 
mænd, og at de systematisk stilles ringere på grund af strukturelle og kulturelle faktorer;

F. der henviser til, at den kønsbestemte lønforskel i EU er på 16 % med variationer mellem 
medlemsstaterne; der henviser til, at denne kønsbestemte lønforskel har en række 
konsekvenser, ikke mindst en forskel på 37 % i tilsvarende pensionsrettigheder, hvilket 
bringer ældre kvinder i større risiko for fattigdom og social udstødelse; der henviser til, 
at retten til lige løn for lige arbejde ikke altid er garanteret og fortsat er en af de største 
udfordringer, der skal tackles i bestræbelserne på at bekæmpe lønmæssig 
forskelsbehandling;

G. der henviser til, at rollen som primære omsorgspersoner i familien pålægger kvinder, 
som spiller en afgørende rolle i denne henseende, en uforholdsmæssig stor byrde i form 
af ulønnet pleje og husligt arbejde;

H. der henviser til, at EU's neoliberale politikker på lang sigt bidrager til ulighed mellem 
kønnene, idet kvinder rammes uforholdsmæssigt hårdt af stigende arbejdsløshed, 
deregulering af arbejdsmarkedet og af arbejdstiden, øget usikkerhed og lav løn, for ikke 
at nævne mange former for ulighed og forskelsbehandling som følge af nedskæringer i 
de offentlige tjenester, navnlig sundheds-, uddannelses- og velfærdsydelser;

Ligestilling på arbejdspladsen

1. understreger, at respekt for retten til arbejde er en afgørende forudsætning for, at 
kvinder reelt kan nyde godt af lige rettigheder, økonomisk uafhængighed og 
karrieremuligheder, og insisterer derfor på, at usikre ansættelsesforhold bør udryddes 
gennem obligatorisk overholdelse af princippet om, at ethvert fast job skal indebære et 
effektivt ansættelsesforhold med anerkendelse og styrkelse af rettigheder på 
arbejdspladsen;

2. opfordrer medlemsstaterne til at træffe praktiske foranstaltninger til at sikre kvinders 
lige adgang til arbejde med rettigheder og anstændig løn; understreger behovet for at 
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fremme kollektive overenskomstforhandlinger som en afgørende faktor for at vende og 
overvinde ulighed og bekæmpe forskelsbehandling af kvinder og opfordrer til retligt og 
faktisk at overholde princippet om lige løn for lige arbejde af samme værdi;

3. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at indføre strenge foranstaltninger, herunder 
sanktioner, hvis virksomheder ikke overholder arbejdsmarkedslovgivningen, og hvis de 
rent faktisk tilskynder til kønsdiskrimination;

4. opfordrer EU og dets medlemsstater til yderligere at understøtte retten til barsels- og 
fædreorlov, f.eks. ved at forlænge perioder med fuld orlov uden løntab, under 
hensyntagen til Verdenssundhedsorganisationens anbefaling om, at børn udelukkende 
ammes i de første seks måneder af deres liv; opfordrer til, at retten til en nedsættelse af 
arbejdstiden efter barselsorloven sikres i praksis, således at mødre får mulighed for at 
amme deres børn, indtil de er mindst to år gamle, ledsaget af investeringer i et offentligt 
netværk af gratis børnepasnings- og uddannelsestjenester;

5. opfordrer til, at der træffes foranstaltninger til at opnå styrkelse af arbejde, ansættelse og 
løn, til effektivt at bekæmpe arbejdsløshed og til at fremme fuld beskæftigelse; 
opfordrer til skabelse og fremme af beskæftigelse med rettigheder, forsvar af kollektive 
overenskomstforhandlinger, genoplivning af beskæftigelsen i den offentlige sektor og 
stop for jobusikkerhed; opfordrer desuden til en nedsættelse af arbejdstiden uden løntab;

Afskaffelse af vold mod kvinder

6. understreger det presserende behov for at bekæmpe udnyttelsen af kvinder på 
arbejdspladsen og bekæmpe uligheder, forskelsbehandling og vold, der berører dem;

7. opfordrer til, at kvinder, der udsættes for vold i hjemmet, sikres passende beskyttelse, 
idet det sikres, at der anvendes flere ressourcer, og at staten reagerer mere effektivt;

8. understreger, at prostitution udgør en alvorlig form for vold og udnyttelse, der især 
rammer kvinder og børn; bemærker, at de grundlæggende årsager til prostitution er 
uløseligt forbundet med sociale og økonomiske realiteter, navnlig arbejdsløshed, 
finansielle behov og fattigdom; understreger behovet for, at medlemsstaterne øger 
midlerne til social støtte og adgang til offentlige tjenester for ofre for menneskehandel 
eller seksuel udnyttelse;

9. glæder sig over det entydige forsvar af alle frihedsrettigheder i hele verden og den 
samtidige fordømmelse af foranstaltninger, der undergraver rettigheder, 
frihedsrettigheder og garantier, og afstandtagen fra alle former for fordomme, herunder 
forskelsbehandling på grundlag af seksuel orientering;

10. understreger, at enhver strategi, der har til formål at opnå ligestilling, skal tage fat på 
alle former for vold mod kvinder, herunder udhulingen af retten til sundhedspleje og 
seksuelle og reproduktive rettigheder, som kvinder har erhvervet, og krænkelser heraf;

Sundhed, uddannelse, inklusion og fattigdom

11. understreger, at adgang til seksuel, reproduktiv og andre former for sundhedspleje for 
kvinder er en grundlæggende rettighed, der skal understøttes og på ingen måde må 
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udvandes eller trækkes tilbage;

12. understreger behovet for, at medlemsstaterne vedtager en politik, der lægger særlig vægt 
på forbedret folkesundhed og forebyggelse af sygdomme ved at sikre gratis og universel 
sundhedspleje af høj kvalitet og sikre, at de nødvendige ressourcer er til rådighed til at 
bekæmpe de vigtigste folkesundhedsproblemer;

13. understreger behovet for at skabe et offentligt vuggestue- og børnehavenetværk; 
påpeger, at leveringen af en offentlig forsyningspligt, som reelt er tilgængelig for alle 
børn og familier, der ønsker at gøre brug af den, er et overordnet socialt ansvar;

14. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at træffe specifikke foranstaltninger til at 
bekæmpe risikoen for fattigdom blandt ældre og pensionister ved at øge pensionerne og 
fremme sociale ydelser;

Ligestilling i dagligdagen

15. anerkender, at det er afgørende at sikre en bred vifte af effektive økonomiske og sociale 
foranstaltninger til bekæmpelse af diskriminerende holdninger og praksisser og 
mulighed for, at kvinder kan udøve deres borgerlige og politiske rettigheder på lige fod;

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

Kvinder bærer fortsat den største byrde af eksisterende uligheder med hensyn til kønsbestemte 
lønforskelle, fattigdom og jobusikkerhed. Samtidig er deres rettigheder, herunder retten til et 
værdigt liv, grundlæggende rettigheder, som skal respekteres af de politiske 
beslutningstagere.

Selv om udøvelsen af deres rettigheder og deltagelse på lige fod er et legitimt ønske for 
kvinder, er dette endnu ikke opfyldt. Langt de fleste kvinder nægtes fortsat anerkendelse af 
deres karrierestatus, lønkrav og ret til moderskab uden at blive udsat for sanktioner eller 
forskelsbehandling. Dette er en urimelig og uacceptabel situation. Lovgivning om ligestilling 
er af stor betydning for at lukke smuthuller, bekæmpe forskelsbehandling og yderligere 
fremme kvinders rettigheder og udøvelsen heraf i hverdagen. 

Den fortsatte misbrug af ligestillingspolitikker til fremme af øget udnyttelse er uacceptabel. Et 
eksempel herpå opstod, da lovede løsninger med henblik på at opnå balance mellem 
arbejdsliv og privatliv reelt havde til formål at indføre ændringer i arbejdsretten.

Ulighed mellem kønnene på og uden for arbejdspladsen kan ikke adskilles fra de neoliberale 
offentlige politikker, som EU har indført, og som forårsager stigende arbejdsløshed, 
deregulering af arbejdsmarkedet og arbejdstider, øget jobusikkerhed og lav løn, som alle især 
rammer kvinder. Dette kommer oven i de mange former for ulighed og forskelsbehandling, 
som de udsættes for som følge af nedskæringer i de offentlige tjenester, navnlig inden for 
sundhed, uddannelse og velfærdsydelser.

Politikker, der har til formål at opnå ligestilling, skal udformes af medlemsstaternes 
regeringer og foreslå løsninger, der respekterer kvinders rettigheder. 
Beskæftigelsespolitikkerne skal omfatte specifikke foranstaltninger til at fjerne 
forskelsbehandling med hensyn til adgang til beskæftigelse og fremme beskæftigelse med 
rettigheder, kollektive overenskomstforhandlinger, en generel stigning i lønninger og 
pensioner og forbedrede levestandarder. Der skal gøres en fornyet indsats for at øge 
bevidstheden og forbedre tilsynet på arbejdspladsen for at sikre bedre arbejdsvilkår for 
kvinder med hensyn til deres arbejdstid. I den forbindelse skal der tages behørigt hensyn til 
rettigheder til barsels- og fædreorlov og behovet for balance mellem arbejdsliv og privatliv. 
Barsels- og forældreorlov med fuld løn skal gøres mere bredt tilgængelig, og der skal træffes 
foranstaltninger som reaktion på ethvert forsøg på at anfægte disse rettigheder.


