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Indhold: 

Integration af ligestillingsaspektet er en tværdimension i den politiske planlægning og gennemførelse 
af alle strukturfondene. Undersøgelsen skitserer, i hvilket omfang integration af ligestillingsaspektet er 
blevet taget i betragtning i strukturfondsplanerne for 2000-2006 med særlig vægt på 
Regionaludviklings- og Samhørighedsfonden. Politikområder (og -faser), hvor der er sket fremskridt, 
og politikområder (og -faser), hvor fremskridtet kun sker langsomt, fremhæves. De vigtigste resultater 
viser, at bedre resultater opnås i den politiske proces frem for i gennemførelsesfasen. Overordnet set er 
der blevet gjort meget for at prædisponere de nødvendige betingelser for vellykket integration af 
ligestillingsaspektet i perioden 2007-2013, men der kan dog gøres mere for at omdanne brede og 
specifikke mål til praksis og effektive aktiviteter. 
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Sammenfatning 

Integration af ligestillingsaspektet er en strategi, der har til formål at integrere et kønsaspekt i 
alle politikker og i hele den politiske proces lige fra udarbejdelse til gennemførelse, overvågning 
og evaluering. Den er baseret på anerkendelsen af, at kvinder og mænd ikke har de samme 
ressourcer, behov og præferencer, og at mange strukturer, systemer og politikker ikke er 
kønsneutrale, men betragter mænds erfaringer som normen. 

Lige muligheder for mænd og kvinder og princippet om integration af ligestillingsaspektet 
angives tydeligt i strukturfondsforordningerne som tværdimensioner i den politiske 
planlægning og gennemførelse. 
 
Fremme integration af ligestillingsaspektet er ikke kun et formelt krav. Det er vigtigt på grund af 
den stærke og positive gensidige påvirkning, der opstår mellem økonomisk vækst og ligestilling 
mellem kønnene. Årsagssammenhængens udvikling går hovedsageligt fra økonomisk vækst til 
ligestilling mellem kønnene, eftersom et større økonomisk niveau normalt følges af øget 
uddannelse, demokrati og større ligestilling mellem kønnene. Men der er også en positiv 
forbindelse fra større ligestilling mellem kønnene til økonomisk vækst: Øget kvindelig 
deltagelse på arbejdsmarkedet øger bruttonationalproduktet, da flere menneskelige ressourcer 
involveres i produktionssystemet. Kvinders inddragelse på arbejdsmarkedet og i den politiske 
beslutningstagning bidrager endvidere til en stigning i livskvaliteten og fremtidig vækst på 
grund af deres indvirkning på børnepasning.  

Der findes derfor både retfærdigheds- og effektivitetsargumenter til støtte for integration 
af ligestillingsaspektet. Diskrimination og opdeling medfører ineffektivitet. Fordelene for 
økonomien (på lokalt niveau) ved at udrydde diskrimination kommer i format af bedre 
udnyttelse af ressourcer, der kan forbedre økonomiens konkurrenceevne (på lokalt niveau). Når 
individers økonomiske rolle defineres ved køn frem for fortjeneste eller evner, er der 
ineffektivitet med ringe udnyttelse af en bestemt gruppes evner (kvinder). Politikker, der skal 
reducere kønsopdelingen i samfundet og økonomien kan også hjælpe til med at udvikle en bredt 
kvalificeret arbejdsstyrke og forbedre forholdene med hensyn til tilrettelæggelse af arbejdet. 
Kvinders øgede og ligelige deltagelse i økonomien kan ligeledes forbedre familieforholdene, 
hvis kvinder og børns fælles interesser støttes af politikker, der fremmer en balance mellem 
arbejde og privatliv. 

Denne undersøgelse forsøger at skitsere, i hvilket omfang integration af ligestillingsaspektet er 
blevet taget i betragtning i strukturfondsprogrammeringsperioden 2000-2006 med særlig vægt 
på Regionaludviklings- og Samhørighedsfonden for at fremhæve politikområder, hvor der er 
sket fremskridt, og opdage politikområder, hvor fremskridtet kun sker langsomt. I denne 
forbindelse opnås der nyttige erfaringer, der kan styrke kønsaspektet i den nye politiske 
programmeringsperiode 2007-2013. 

Fra et kønsmæssigt perspektiv gennemføres analysen via revideringen af 122 operationelle 
programmer for mål 1-regionerne og mål 2-regionerne i ni medlemsstater (Østrig, Belgien, 
Frankrig, Tyskland, Irland, Italien, Nederlandene, Spanien og Det Forenede Kongerige) og 
tilgængelig sekundært materiale, som f.eks. nationale og EU-mæssige evalueringer, 
overvågnings- og planlægningsdokumenter, der tillod at analysen blev udvidet til også at 
omfatte andre europæiske stater. 
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Undersøgelsens vigtigste resultater viser, at bedre resultater opnås i den politiske proces 
(analyse af sammenhænge, definition af den overordnede strategi) frem for i 
gennemførelsesfasen (herunder relevant ekspertise, repræsentative organisationer, 
overvågning, evaluering osv.). Overordnet set er opfattelsen, at der er blevet gjort meget for at 
opstille de nødvendige betingelser for vellykket integration af ligestillingsaspektet i 2000-2006, 
navnlig anerkendelse af strategien for integration af ligestillingsaspektets legitimitet. Dog er der 
tilsyneladende ikke høstet nogen fordele endnu. Der kunne gøres mere for at omdanne brede og 
specifikke mål til praksis og effektive aktiviteter.  

De vigtigste resultater viser endvidere, at EU-medlemsstaterne har forskellige grader af 
hensyntagen til kønsaspektet i forbindelse med strukturfondsplanlægningen, og (køns)politisk 
aktivitet defineres gennem differentierede strategier. De nordiske og angelsaksiske lande er som 
regel langt fremme med hensyn til integration af ligestillingsaspektet i den politiske 
beslutningstagning, mens lande på det europæiske fastland og sydeuropæiske lande stadig 
hovedsageligt er afhængige af kønsspecifikke foranstaltninger, selv når de erklærer vedtagelsen 
af en dobbeltstrategi. Nogle innovative strategier, værktøjer og metoder er blevet udviklet 
gennem hele forløbet, men deres anvendelse og udbredelse har været begrænset på grund af, at 
de (lokale) politiske beslutningstagere og administrationer ikke har været særlig opmærksomme 
på vigtigheden af ligestilling mellem kønnene i forbindelse med socioøkonomisk vækst. 

Specifikke resultater, der henviser til de forskellige faser i 
strukturfondsprogrammeringsperioden 2000-2006, angiver nedenstående situation. 

• Integration af ligestillingsaspektet i forbindelse med diagnose af 
strukturfondsprogrammeringens sammenhænge. Regionale operationelle programmer 
tager i vid udstrækning kønsaspektet i betragtning i analysen af sammenhænge gennem 
tilstrækkelig anvendelse af kønsspecifikke spørgsmål og indikatorer med særlig fokus på 
arbejdsmarkedets struktur og dynamik. Mindre velbegrundet er de politiske 
beslutningstageres kapacitet til at inddrage kønsrelevante aspekter i disse spørgsmål, der 
ikke "umiddelbart" er forbundet med kvinder, som f.eks. bestemmelser om 
transportinfrastruktur og tjenesteydelser, der ikke har relation til børnepasning eller 
ældrepleje, hvor Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og 
Samhørighedsfonden er betydeligt involverede.  

• Integration af ligestillingsaspektet i forbindelse med definition og udarbejdelse af 
strategier. Den formelle forpligtelse til integration af ligestillingsaspektet er til stede i alle 
de operationelle programmer, men kun i nogle tilfælde kan en specifik integrationsstrategi 
forudses. Integration af ligestillingsaspektet forekommer ofte i forbindelse med de generelle 
mål for lige muligheder, og igen findes det mest fordelagtige grundlag til håndtering af 
kønsdiskriminering og ufordelagtige omstændigheder på arbejdsmarkedet (og delvist inden 
for samfundsopbygning). 

• Integration af ligestillingsaspektet i forbindelse med specifikke mål og udarbejdelse af 
foranstaltninger. Udarbejdelsen af de specifikke indgreb i forbindelse med 
programmeringen viser endnu tydeligere de to forskellige strategier, der findes inden for 
EU med hensyn til "kønsspørgsmålet". På den ene side er der strategien om princippet om 
integration af ligestillingsaspektet (angelsaksiske og nordiske lande), og på den anden side 
er der dobbeltstrategien, der kombinerer integration af ligestillingsaspektet med positive 
foranstaltninger (lande på det europæiske fastland og sydeuropæiske lande).  

Hvad angår indgreb i forbindelse med integration af ligestillingsaspektet var erhverv og 
innovation, muligheder for udvikling af strategisk betydning, bæredygtige lokalsamfund, 
udviklingen i landdistrikterne tilsyneladende de områder, hvor strukturfondsprogrammerne 
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tiltrak størstedelen af de politiske beslutningstageres opmærksomhed. Hvad angår positive 
foranstaltninger er indgrebene kun fokuseret på uddannelse og arbejdsmarkedspolitik. 

• Integration af ligestillingsaspektet og ressourcefordeling. Vurderingen af 
ressourcefordelingen under strukturfondene er et vanskeligt aspekt at behandle i forbindelse 
med et integrationsperspektiv, da det er svært at have et fordelt budget for integration (mens 
positive foranstaltninger sandsynligvis har). Udviklingen af specifikke værktøjer, som f.eks. 
kønsbudgettering, der også skal anvendes i forbindelse med strukturfondsprogrammeringen, 
kan være omfattende og støttet som en fælles ramme for at vurdere mængden af finansielle 
ressourcer, der er blevet fordelt til integration af ligestillingsaspektet inden for 
programmerne. 

• Integration af ligestillingsaspektet og (forudsete) procedurer for udvælgelsen af 
projekter. De kønsmæssige udvælgelseskriterier, der er nævnt i de operationelle 
programmer viser, at strukturfondene på operationelt niveau er mindre kønsorienterede. 
Alle de operationelle programmer forudser kønskriterier for udvælgelsen af projekterne 
(dvs. adgangskriterier, yderligere resultater, sammenhæng med tværgående emner, klare 
kvindelige mål osv.), men deres operationelle indhold er ofte svagt og omtrentligt, og der 
bør derfor udarbejdes nogle mere specifikke og skræddersyede kriterier. 

• Integration af ligestillingsaspektet og overvågning og evaluering af programmet. På 
den ene side udviser de operationelle programmer i den overordnede vurdering en god 
indsats med hensyn til at udarbejde kønsmæssige indikatorer forbundet med overvågning og 
evaluering af specifikke foranstaltninger, selv om indsatsen ofte er begrænset til overvejelse 
af data, der er fordelt efter køn. På den anden side bliver det omfattende 
evalueringsprogram set ud fra integration af ligestillingsaspektet (sammen med forbundne 
metoder og værktøjer) tilsyneladende ikke tilstrækkeligt overvejet. I denne henseende er 
tilgængeligheden af kønsopdelte data og kønsopmærksomme overvågningssystemer et 
centralt spørgsmål.  

• Integration af ligestillingsaspektet og forvaltningsorganer. Generelt set er 
forvaltningsorganerne begyndt at tage i betragtning, at det er nødvendigt at inddrage 
organer, der på forskellige niveauer er ansvarlige for lige muligheder, samt eksperter på 
ligestillingsområdet. Denne inddragelse sker stadig på formelt niveau og er ofte begrænset 
til at være en rådgivende funktion. 

Ovennævnte fremskridt viser, at der er sket betydningsfulde forbedringer i 
programmeringsperioden 2000-2006, men de viser også, at inddragelsen af 
integrationspolitikker i strukturfondene bør fuldendes og styrkes i perspektiverne for 2007-2013. 

Den største risiko er, at alle elementer og spørgsmål, der på en eller anden måde er forbundet 
med integration af ligestillingsaspektet, blot vil blive betragtet som en formalitet, der skal 
overholdes, og ikke som et vigtigt værktøj til at forstærke og forbedre Europa og dets borgere 
(både mænd og kvinder).  

En anden bekymring (der også bekræftes af de få henvisninger, der er til ligestilling mellem 
kønnene i EFRU-forskrifterne) er, at et kønsaspekt kun vil blive anvendt med hensyn til 
aktiviteter rettet mod mennesker og menneskelig kapital (som de, der finansieres af Den 
Europæiske Socialfond), og ikke med hensyn til alle de aktiviteter strukturfonden egentlig skal 
støtte. Sidstnævnte kunne virkelig mindske styrken i idéen om integration af ligestillingsaspektet 
gennem alle politikkerne og i alle de politiske faser, hvilket ville bidrage til isolation og dermed 
ikke gøre integration af ligestillingsaspektet i stand til at få en væsentlig indvirkning så vidt 
angår ligestilling mellem kønnene. 

PE 379.206 v



Integration af ligestillingsaspektet i brugen af strukturfondsmidler 

Målet skal være at udarbejde en udviklingsproces, der kan fjerne kønsneutralitet, når indgrebene 
skal defineres, og have en strategi, der er rettet mod systemet og ikke kun individer. Såvel som 
med den horisontale integration af lige muligheder er der sandsynligvis stadig behov for 
specifikke foranstaltninger, der skal bistå kvinder med at overvinde særligt ulige vilkår, og som 
ordentligt skal integrere indgreb rettet mod mennesker i samspil med dem, der er rettet mod 
infrastruktur, for at opnå stærke og effektive resultater. 

For at dette kan ske, er der brug for en specifik politisk holdning og mere opmærksomhed rettet 
mod vigtigheden af ligestilling mellem kønnene i forbindelse med socioøkonomisk vækst inden 
for den politiske og administrative kultur samt en forbedret kapacitet til konkret at imødekomme 
disse spørgsmål og inddrage de lokale aktører. Større fokus på forbindelsen mellem integration 
af ligestillingsaspektet og socioøkonomisk vækst kunne være udgangspunktet for at få bugt med 
udarbejdelsen af strategier, i hvilke kvinder kun er "passive" modtagere af indgrebet. 

For at nå målet er der to vigtige spørgsmål. 

På den ene side er det nødvendigt at behandle nogle vanskeligheder, der har været 
karakteristiske for integration af ligestillingsaspektet i programmeringsperioden 2000-2006, som 
f.eks. en stadig begrundet forvirring omkring den faktiske betydning af integration af 
ligestillingsaspektet, der alt for ofte alene fortolkes som fremme af positive foranstaltninger, 
manglen på tilstrækkelige instrumenter og pålidelige ressourcer (menneskelige og finansielle) til 
effektiv gennemførelse af integration af ligestillingsaspektet og operationelle vanskeligheder 
med at bringe integration af ligestillingsaspektet til udførelse i udviklingspolitikkerne, der ikke 
direkte er henvendt til individer. 

På den anden side angiver erfaringerne fra programmeringsperioden 2000-2006 og forslagene til 
yderligere at støtte integration af ligestillingsaspektet følgende dimensioner som prioriteter: 

• Opbygge forvaltningen af lige muligheder. Hvis målene om lige muligheder skal være en 
integreret del af vækst- og udviklingspolitikker, er en effektiv "ligestillingsforvaltning" en 
forudsætning. 

• Forbedre forvaltnings- og gennemførelsesfærdigheder. Passende procedurer for 
internalisering af integration af ligestillingsaspekter i udvælgelseskriterierne; metoder til 
gennemførelse og indikatorsystemer; faglig bistand for at støtte integration af 
ligestillingsaspektet i forbindelse med udførelse af projektindgreb; ekspertise med hensyn til 
lige muligheder i forvaltningen af programmer/projekter bør styrkes, da de står til ansvar for 
kvaliteten af resultaterne og udfaldet af de overordnede programmer. 

• Forbedre overvågnings- og evalueringsværktøjer. Definition og udbredelse af retningslinjer, 
kriterier, metoder og teknikker på europæisk og nationalt/lokalt niveau er en afgørende 
prioritet for yderligere at udvikle de værktøjer og indikatorer, der er blevet gennemført i 
2000-2006. 

• Støtte institutionel oplæring gennem samarbejde og udveksling af gode praksiser som et 
vigtigt værktøj til vellykket at fremme institutionel oplæring på tværs af og inden for 
medlemsstaterne med udtrykkelig forbindelse til kønsmæssig planlægning og gennemførelse 
af projekter. 

• Forbedre kommunikationsstrategier for at øge opmærksomheden blandt de vigtigste aktører 
og lægge vægt på kønsspørgsmål og programresultater, herunder kvinders socioøkonomiske 
rolle. 
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