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A. INLEDNING

Vid Europeiska rådets möte i Lissabon den 23–24 mars 2000 fastställdes nya mål i syfte att 
förnya Europeiska unionen ekonomiskt, socialt och miljömässigt, för att göra EU till världens 
mest dynamiska och konkurrenskraftiga kunskapsbaserade ekonomi med fler och bättre 
arbetstillfällen och en större social sammanhållning.

I Lissabonstrategin fastställdes ambitiösa mål som rör hela det europeiska samhället, även 
kvinnorna, nämligen att öka sysselsättningsgraden, utveckla en strategi för aktivt åldrande 
samt skapa ett samhälle som bygger på forskning och information, utbildning och 
vidareutbildning genom hela livet.

Under de fyra år som har gått sedan Lissabonstrategin lanserades har den europeiska 
ekonomin stannat av, vilket har lett till svårigheter att förverkliga ovanstående mål. I ett antal 
studier, till exempel i rapporten från högnivågruppen under ledning av Wim Kok1, har man 
betonat hur brådskande det är att vidta nödvändiga åtgärder för att rationalisera och förenkla 
processen.

B. DE VIKTIGASTE UTVÄRDERINGSOMRÅDENA

Ur ett jämställdhetsperspektiv finns det främst sex viktiga utvärderingsområden som bör 
lyftas fram. Dessa områden är sysselsättning, löneskillnader, tillgång till utbildning och 
vidareutbildning genom hela livet, främjande av nya arbetsformer, arbetstidens 
förläggning samt fördelning av arbetsuppgifter och ansvarsområden.

Dessa områden har analyserats inom Generaldirektoratet för EU-intern politik 
utredningsavdelning som har sammanställt ett referensdokument som finns tillgängligt på 
engelska och franska2.

C. DEN OFFENTLIGA UTFRÅGNINGEN

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män organiserade en 
offentlig utfrågning om halvtidsöversynen av Lissabonstrategin ur ett jämställdhetsperspektiv 
i vilken experter från olika medlemsstater, förvaltningar, föreningar och arbetsmarknadens 
parter deltog3.

Bland de åtgärder som föreslogs kan följande nämnas:
– Integreringen av ett jämställdhetsperspektiv (Gender Mainstreaming) måste införas i de 

allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken.

  
1 Sysselsättning, sysselsättning, sysselsättning – att skapa mer sysselsättning i Europa, november 2003.
2 Utvärdering av Lissabonstrategin ur ett könsperspektiv, Europaparlamentet, utredningsavdelning C, 
IP/C/FEMM/NT/2005-5, av den 11 april 2005.
3 Offentlig utfrågning den 25 januari 2005.
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– Kvinnornas roll i skötseln av hemmet måste erkännas inom den ekonomiska politiken.
– Hushållsarbete måste erkännas så att detta kan ge rätt till pension.
– Ett varaktigt samband mellan flexibilitet och säkerhet på arbetet måste skapas, så att det 

går att förena familjeliv och arbete utan att detta skapar en otrygg situation.
– Avtalsformer med olika arbetstidsmodeller inom ramen för nya 

arbetsorganisationsmodeller måste planeras, för att underlätta för kvinnor att komma in på 
och stanna kvar på arbetsmarknaden.

– Skillnaderna mellan män och kvinnor när det gäller ansvaret i hemmet och uppfostran av 
små barn måste minskas med hjälp av ett förbättrat socialt skydd och skattelättnader.

D. DEN REVIDERADE LISSABONSTRATEGIN

1. Omvärderad målsättning

Vid Europeiska rådets vårmöte välkomnades Europeiska kommissionens förslag om att 
koncentrera Lissabonstrategin på tillväxt och sysselsättning i syfte att uppnå målet att bli 
världens mest konkurrenskraftiga kunskapsbaserade ekonomi1.
I den reviderade versionen föreslås också en ny ledningsmetod, vilken består av en förenkling 
av riktlinjerna och en uppföljning av strategin på såväl gemenskapsnivå som 
medlemsstatsnivå.

I stora drag ser den reviderade Lissabonstrategin ut så här:

ÅTGÄRDSOMRÅDEN

TILLVÄXT OCH SYSSELSÄTTNING

PRIORITERINGAR

1. Att utvidga och fördjupa den inre marknaden. 
2. Att förbättra lagstiftningen på EU-nivå och i medlemsstaterna.
3. Att säkerställa öppna och konkurrensutsatta marknader i och utanför Europa. 
4. Att utvidga och förbättra infrastrukturen i EU.
5. Att öka och förbättra investeringarna i forskning och utveckling. 
6. Att underlätta innovation, utnyttjandet av IKT och en hållbar utveckling av resurser. 
7. Att bidra till att en solid grund läggs för EU:s industri.
8. Att få ut fler människor på arbetsmarknaden och modernisera de sociala trygghetssystemen. 
9. Att förbättra arbetskraftens och företagens anpassningsförmåga och flexibiliteten på 
arbetsmarknaden. 
10. Att investera mer i humankapital genom förbättrad utbildning och kompetens.

LEDNINGSMETOD

a. Programplanering

  
1 KOM(2005)0024, 2.2.2005.
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Kommissionen antar ett programdokument i vilket de allmänna riktlinjerna för den 
ekonomiska politiken samt sysselsättningsriktlinjerna ingår. Riktlinjerna skall hädanefter dras 
upp för tre år (2005–2008) och de skall åtföljas av Lissabonagendan 2005–2008.

b. Uppföljning
Från och med 2006 skall medlemsstaterna lämna in en samlad rapport till kommissionen om 
genomförandet av de reformplaner som medlemsstaterna antar under andra halvåret 2005.

2. Jämställdhetsperspektivet i dessa premisser

I sitt meddelande till rådet medger kommissionen att den enorma potential som kvinnor utgör 
på arbetsmarknaden ännu inte utnyttjas fullt ut, och uppmanar arbetsmarknadens parter att åta 
sig att minska löneskillnaderna mellan könen. Kommissionen medger även svårigheten att 
kombinera arbete och familjeliv och understryker behovet av lämplig barnomsorg i 
medlemsstaterna.

Europeiska rådets vårmöte bekräftade å sin sida målet med full sysselsättning, samtidigt som 
rådet betonade att åtgärder som gör det möjligt att kombinera arbete och familjeliv måste 
införlivas.

4. De första resultaten av översynen: de integrerade riktlinjerna1

Samtidigt som Europeiska kommissionen lade fram den nya strategin lade den också fram ett 
integrerat dokument med en rekommendation för de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska 
politiken och ett förslag till beslut om riktlinjer för sysselsättningspolitiken.

Det integrerade dokumentet innehåller 23 riktlinjer (femton för de allmänna riktlinjerna för 
den ekonomiska politiken och åtta för sysselsättningspolitiken), varav nio förtjänar särskild 
uppmärksamhet när det gäller jämställdhetsperspektivet.

Ø Två av sysselsättningsriktlinjerna berör jämställdhetsperspektivet direkt:

– 16 (sysselsättning): Att genomföra en sysselsättningspolitik som syftar till att uppnå full 
sysselsättning, förbättra kvaliteten och produktiviteten i arbetet och öka graden av social 
och territoriell sammanhållning.

I denna riktlinje läggs tonvikten på nödvändigheten av att integrera jämställdhetsfrågan, om 
de procentuella målen för full sysselsättning skall kunna uppnås.
Det betonas även att flexibiliteten och kvaliteten i arbetet måste gå hand i hand om 
arbetsmarknaden skall kunna locka till sig alla de olika kategorier av människor som måste 
bidra till den fulla sysselsättningen.

– 17 (sysselsättning): Att främja en livscykelinriktad syn på arbete.

  
1 KOM(2005)0141, 12.4.2005.
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I denna riktlinje ingår åtgärder i syfte att göra det lättare att kombinera arbete och privatliv för 
att minska skillnaderna mellan män och kvinnor när det gäller sysselsättning. Tonvikten ligger 
på barnomsorgen. Denna riktlinje hör ihop med riktlinje 2 (makroekonomiska riktlinjer) ”Att 
trygga ekonomisk hållbarhet”, i vilken det fastställs att man måste gripa sig an frågan om den 
åldrande befolkningen.

Ø Ytterligare sju riktlinjer rör frågor som hör ihop med problematiken kring kvinnors 
tillgång till arbetsmarknaden och jämställdhet mellan könen, utan att det utgör ett 
särskilt mål eller att effekterna av jämställdhetsperspektivet erkänns.

– 3 (makroekonomiska riktlinjer): Att främja en effektiv resursfördelning. I denna riktlinje 
rekommenderas att det antas skattesystem som höjer tillväxtpotentialen samt att det anslås 
lämpliga budgetmedel för att främja tillväxten.

– 5 (makroekonomiska riktlinjer): Löneutveckling och prisstabilitet. I denna riktlinje 
fastställs sambandet mellan löneutvecklingen och i synnerhet produktiviteten, samtidigt som 
försiktighet förespråkas när det gäller löneökningar. Denna riktlinje hör ihop med riktlinje 21 
(sysselsättning) ”Sysselsättningsfrämjande utveckling av lönekostnader”, enligt vilken 
särskild uppmärksamhet måste ägnas åt lågavlönade och de som för första gången kommer in 
på arbetsmarknaden.

– 10 (mikroekonomiska riktlinjer): Att främja en mer företagarvänlig kultur och ett 
gynnsamt klimat för små och medelstora företag. I denna riktlinje rekommenderas att 
tillgången till finansiella resurser och utbildning förbättras för att främja inrättandet av små 
och medelstora företag.

– 18 (sysselsättning): Att främja ökad tillgång till arbetsmarknaden. I denna riktlinje 
föreslår man att det skall införas åtgärder för att garantera en viss nivå av lämpligt socialt 
skydd och ett personligt stöd i arbetssökandet.

– 20 (sysselsättning): Att främja flexibilitet i kombination med anställningstrygghet. I denna 
riktlinje rekommenderas större beredskap inför förändringar förbundna med öppnandet av 
marknader, så att de sociala kostnaderna blir så små som möjligt, i synnerhet genom olika 
former av anställningsarrangemang.

– 22 och 23 (sysselsättning): Att utöka och förbättra investeringarna i humankapital samt 
anpassa utbildningssystemen till nya kompetenskrav. Dessa två riktlinjer grundar sig på 
livslångt lärande genom erkännande av formell eller informell vidareutbildning.

Det bör påpekas att den lagstiftningsresolution som Europaparlamentet antog 
den 26 maj 2005 om förslaget till kommissionens beslut om riktlinjer för 
sysselsättningspolitiken1 innehåller flera ändringsförslag om jämställdhet mellan könen, i 
synnerhet när det gäller löneskillnader, tillgång till arbetsmarknaden, vidareutbildning och 
sysselsättningen i nya sektorer2.

  
1 C6-0111/2005 – 2005/0057(CNS), i synnerhet ändringsförslagen 4, 9–13 och 20–22.
2 Se yttrande från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (föredragande av 
yttrande: Astrid Lulling).
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E. SLUTSATSER

Trots att det har gjorts betydande framsteg när det gäller kvinnornas roll inom ramen för 
Lissabonstrategin återstår det fortfarande mycket arbete innan kvinnor kan delta fullt ut. Men 
man kan i alla fall dra en första slutsats: Lissabonstrategin är dömd att misslyckas utan 
kvinnornas bidrag. Kommissionens och rådets önskemål räcker inte för att fylla de ständiga 
tomrummen, i synnerhet när det gäller tillgången till arbete och löneskillnaderna.

Den andra slutsatsen man kan dra är att kommissionens och rådets syn på kvinnornas roll i 
Lissabonstrategin är rent funktionell i förhållande till målsättningen. När det gäller de 
föreslagna åtgärderna är det faktiskt så att strategin för integrering av ett 
jämställdhetsperspektiv (Gender Mainstreaming) i de flesta fall förblir falska förespeglingar, 
medan det inte riktas någon uppmärksamhet alls åt integrering av jämställdhetsperspektivet i 
budgetprocessen (Gender Budgeting).

Dessutom får man inte glömma att det fortfarande är kvinnodiskrimineringen som är orsaken 
till skillnaderna när man gör en utvärdering av framstegen i siffror, särskilt inte när 
utvärderingen visar ett resultat som inte är helt tillfredsställande. Ett slående bevis på detta är 
att det inte finns något direkt samband mellan en ökad utbildningsnivå och 
sysselsättningsnivån bland unga kvinnor. Därför måste man utvärdera de nya åtgärder som 
föreslagits efter detta väsentliga konstaterande.

Det skulle vara bra att inom ramen för den nya ledningsmetoden planera ett avsnitt där man 
tar upp jämställdhetsperspektivet och effekterna av de åtgärder som föreslagits för 
jämställdhet mellan könen, i synnerhet inom ramen för en livscykelinriktad syn på arbete. Den 
ständiga utvecklingen av denna effekt borde göra det möjligt för kommissionen och 
medlemsstaterna att korrigera de åtgärder som antagits.

De allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken borde också inriktas mer på kvinnors 
speciella situation och det borde föreslås åtgärder med avseende på detta. Även om vissa 
åtgärder kanske är av direkt intresse för kvinnor finns det ingen systematisk strategi som 
bygger på jämställdhetsperspektivet (små och medelstora företag, skatteåtgärder), vilket 
faktiskt begränsar såväl de tillväxt- som sysselsättningsmöjligheter dessa åtgärder innebär.

     


