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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Lissabon-strategiens fremtid med hensyn til kønsperspektivet
(2004/2219(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Lissabon den 23. og 24. marts 
2000, i Stockholm den 23. og 24. marts 2001, i Barcelona den 15. og 16. marts 2002, i 
Bruxelles den 20. og 21. marts 2003 og i Bruxelles den 25. og 26. marts 2004,

– der henviser til EF-traktatens artikel 2, artikel 3, stk. 2, og artikel 141,

der henviser til EF-rammestrategien for ligestilling mellem mænd og kvinder (2001-2005) 
(KOM(2000)0335), Kommissionens arbejdsprogrammer for 2001, 2002, 2003, 2004 og 
2005 (KOM(2001)0179, KOM(2001)0773, KOM(2003)0098) og årsberetningerne om 
lige muligheder for kvinder og mænd for 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 og 2005 
(KOM(2001)0179, KOM(2002)0258, KOM(2003)0098 og KOM(2004)0115, 
KOM(2005)0044),

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Det Europæiske Råds forårsmøde 2005 
"Vækst og beskæftigelse: en fælles opgave. Et nyt afsæt for Lissabon-strategien"
(KOM(2005)0024),

– der henviser til rapporten fra gruppen på højt plan under ledelse af Wim Kok, november 
2003,1

- der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 9. marts 2004 om forening af arbejdsliv 
og familie- og privatliv2,

- der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 11. februar 2004 om tilrettelæggelse af 
arbejdstiden3,

- der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 13. marts 2003 om integrering af 
ligestillingsaspektet i Europa-Parlamentet4,

- der henviser til de strukturelle indikatorer,

- der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 
(A6-0000/2005),

A. der henviser til, at Det Europæiske Råd i Lissabon godkendte strategiske mål, som har til 
  

1 "Jobs, jobs, jobs, Creating more employment in Europe", rapport fra arbejdsgruppen for beskæftigelse under 
ledelse af Wim Kok, november 2003.
2 EUT 102 E, 28.4.2004, s. 492.
3 EUT 97 E, 22.4.2004, s. 566.
4 EUT 61 E, 10.3.2004, s. 384.
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formål at gøre EU til den mest dynamiske og konkurrencedygtige videnbaserede økonomi 
i verden, der kan skabe en holdbar økonomisk vækst; der henviser til, at målene om fuld 
beskæftigelse, jobkvalitet og større social samhørighed også vedrører kvinderne,

B. der henviser til, at midtvejsrevisionen af Lissabon-strategien reviderer målene for vækst 
og beskæftigelse og fastsætter en ny styreform,

C. der henviser til, at der med Lissabon-strategien blev indført indikatorer og fælles mål, som 
kræver regelmæssig evaluering med henblik på at gøre det lettere at orientere om de gjorte 
fremskridt og de nye udfordringer,

D. der henviser til, at Det Europæiske Råd i Lissabon satte sig som mål at øge 
beskæftigelsesfrekvensen for kvinder til 60 % i 2010; der henviser til, at Det Europæiske 
Råd i Stockholm tilføjede et midlertidigt mål om en beskæftigelsesfrekvens på 57 % for 
kvinder inden udgangen af 2005 og et mål om en beskæftigelsesfrekvens på 55 % for 
ældre arbejdstagere, både kvinder og mænd,

E. der henviser til, at kvindernes beskæftigelsesfrekvens er steget og i 2003 nåede op på 55,1 
% i det udvidede EU; at den har udviklet sig langsommere siden, og at beskæftigelses-
frekvensen for ældre kvinder fortsat er særdeles lav,

F. der henviser til, at svækkelsen af verdensøkonomien og den demografiske udfordring, EU 
står over for, er et incitament til at udnytte den kvindelige arbejdskraft bedst muligt,

G. der henviser til, at der fortsat hersker stor ulighed mellem kvinder og mænd, især med 
hensyn til løn, adgang til arbejdsmarkedet, uddannelse og livslang erhvervsuddannelse,

H. der henviser til, at lønforskellen i det udvidede EU er på 15 % og til, at mindskelsen af 
denne forskel er et middel til at gøre arbejdet mere attraktivt for kvinder, hvilket vil 
medvirke til at øge beskæftigelsesfrekvensen for kvinder og udnytte investeringerne i 
menneskelig kapital fuldt ud,

I. der henviser til, at flere og flere kvinder studerer videre, og at de tager højere og højere 
uddannelser og er bedre og bedre uddannet og kvalificeret,

J. der henviser til, at uddannelse og livslang erhvervsuddannelse bidrager til mænd og 
kvinders udfoldelsesmuligheder og gør, at de bedre kan tilpasse sig arbejdsmarkedet, som 
konfronteres med vidensamfundets udfordringer,

K. der henviser til, at Det Europæiske Råd i Lissabon anerkendte vigtigheden af at fremme 
alle aspekter af lige muligheder, herunder bedre muligheder for at forene arbejds- og 
familieliv, og til, at Det Europæiske Råd i Barcelona fastsatte mål for tilbud om 
børnepasning for mindst 90 % af alle børn i aldersgruppen fra tre år til den skolepligtige 
alder og for mindst 33 % af alle børn under tre inden udgangen af 2010, såvel i byerne 
som i landområderne,

L. der henviser til, at manglen på fyldestgørende data og statistikker i medlemsstaterne om 
oprettelse af pasningsordninger for børn og plejekrævende personer vanskeliggør 
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vurderingen af iværksættelsen af de pågældende foranstaltninger,

M. der henviser til, at tilrettelæggelsen af arbejdstiden er med til at forbedre jobkvaliteten for 
kvinder; at den gør det lettere at forene arbejdslivet og familie- og privatlivet; der henviser 
til, at mændene ikke i tilstrækkeligt omfang gør brug af de nye fleksible arbejdsformer 
såsom telearbejde og deltidsarbejde,

N. der henviser til, at de foranstaltninger, der iværksættes til fordel for kvinder, har 
konsekvenser for mændene, og at mændene kan bidrage positivt til at bekæmpe familiære 
stereotyper,

O. der henviser til, at det hidtidige samarbejde med henblik på at opfylde Lissabon-målene 
primært har været et samarbejde mellem de nationale regeringer; der henviser til, at hele 
civilsamfundet, arbejdsmarkedets parter, virksomhederne og administrationerne må gøre 
en stor indsats for virkelig at få taget kønsdimensionen i betragtning,

P. der henviser til, at Europa-Parlamentets Udvalg om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 
spiller en stor rolle i forbindelse med fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder og 
opmærksomheden omkring kønsdimensionen i forbindelse med opfyldelsen af Lissabon-
målene, 

1. bekræfter behovet for omgående at iværksætte foranstaltninger til fordel for 
beskæftigelsen, jobkvaliteten og den sociale inddragelse af kvinder med henblik på at nå 
Lissabon-målene;

2. udtrykker sin bekymring over den fortsatte ulighed mellem kvinder og mænd, navnlig 
med hensyn til løn, opdelingen på arbejdsmarkedet, adgang til uddannelse og livslang 
erhvervsuddannelse;

3. opfordrer medlemsstaterne til at fortsætte deres anstrengelser med henblik på fremme af 
kvinders beskæftigelse, som skal være en kilde til fremskridt;

4. mener, at samordningen af politikken om integrering af ligestillingsaspektet og Lissabon-
strategien skal forbedres med henblik på systematisk hensyntagen til kønsperspektivet i 
forbindelse med opfyldelsen af de ambitiøse Lissabon-mål, navnlig i de overordnede 
retningslinjer for de økonomiske politikker og retningslinjerne for beskæftigelse;

5. beklager, at det hidtidige samarbejde med henblik på opfyldelse af Lissabon-målene 
primært har været et samarbejde på regeringsplan, og understreger, at de nationale, 
regionale og lokale administrationer, virksomhederne, arbejdsmarkedets parter og hele 
civilsamfundet skal inddrages i dette samarbejde;

6. fremhæver vigtigheden af at inddrage Europa-Parlamentet, navnlig Udvalget om Kvinders 
Rettigheder og Ligestilling, i evalueringen af Lissabon-strategien med hensyn til 
kønsperspektivet;

7. lægger vægt på opfyldelsen af det midlertidige mål om en beskæftigelsesfrekvens for 
kvinder på 57 % inden udgangen af 2005, og kræver en evaluering fra Kommissionens 
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side med udgangspunkt i fremtidige statistikker, som gør det muligt at vurdere, hvilke 
sektorer der har bidraget mest til at få beskæftigelsesfrekvensen for kvinder til at stige;

8. fastholder, at medlemsstaterne skal opføre mindskelsen af lønforskelle mellem kvinder og 
mænd på deres politiske dagsorden som en absolut prioritet;

9. bekræfter, at livslang uddannelse og erhvervsuddannelse skal sættes i centrum for 
Lissabon-strategien; opfordrer medlemsstaterne til at iværksætte de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på anerkendelse og certificering af alle former for indlæring;

10. bekræfter, at tilrettelæggelsen af arbejdstiden gør det muligt at skabe flere og bedre job 
samt at bidrage til at forene arbejdslivet og familie- og privatlivet og opfyldelsen af
Lissabon-målene;

11. glæder sig i denne forbindelse over, at arbejdsmarkedets parter i Europa har indgået en 
aftale om telearbejde, og opmuntrer til aftalens fremme;

12. understreger, at tilrettelæggelsen af arbejdstiden skal være et frit valg fra kvindernes side 
og ikke må påtvinges dem; minder om, at påtvunget deltidsarbejde kan være en kilde til 
social udstødelse og fattigdom;

13. anmoder indtrængende medlemsstaterne om at indføre foranstaltninger i deres nationale 
handlingsplaner om oprettelse af pasningsordninger af god kvalitet og til overkommelige 
priser for børn og andre plejekrævende personer; understreger, at disse foranstaltninger 
giver kvinder mulighed for at komme ind på og blive på arbejdsmarkedet; understreger 
den rolle, arbejdsmarkedets parter spiller i denne forbindelse, navnlig med hensyn til 
oprettelsen af vuggestuer i virksomhederne;

14. opfordrer især medlemsstaterne til systematisk at fremlægge statistikker om oprettelse af 
pasningsordninger for børn og andre plejekrævende personer;

15. udtrykker sin bekymring over beskæftigelsessituationen for ældre kvinder, hvis 
arbejdsløshedsrate fortsat er høj, og opfordrer medlemsstaterne til at tage højde for de 
ældre kvinders situation i de nationale handlingsplaner; 

16. opfordrer medlemsstaterne til at indgå i et tæt samarbejde med det kommende europæiske 
institut for ligestilling mellem mænd og kvinder, navnlig med hensyn til opstilling af 
relevante indikatorer og søgning efter nye løsninger til bekæmpelse af forskelsbehandling 
af kvinder;

17. opfordrer medlemsstaterne til at iværksætte effektive foranstaltninger til fordel for mænd, 
såsom fremme af relevante forældreorlovsordninger og oplysningskampagner, som har til 
formål at få mænd til at involvere sig yderligere i familien;

18. beklager, at mænd ikke i tilstrækkeligt omfang gør brug af tilrettelæggelsen af 
arbejdstiden og de nye arbejdsformer, som gør det muligt at forene arbejdslivet og 
familie- og privatlivet;

19. går ind for indførelsen af en årlig opfølgning fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og 
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Ligestillings side i samarbejde med de nationale parlamenter med henblik på at gøre rede 
for de gjorte fremskridt og de nye udfordringer;

20. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.
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BEGRUNDELSE

På Det Europæiske Råds møde i Lissabon den 23. og 24. marts 2000 blev der fastsat nye mål 
med henblik på at give de økonomiske, sociale og miljømæssige aspekter i EU nyt liv. Det 
drejer sig om at gøre Europa til den mest dynamiske og konkurrencedygtige videnbaserede
økonomi i verden med flere og bedre job og større social samhørighed.

Lissabon-strategien indeholder ambitiøse mål, som vedrører hele det europæiske samfund, 
også kvinderne. Det drejer sig om at øge beskæftigelsesfrekvensen, at udarbejde en strategi 
for aktiv aldring, at opbygge et samfund, som er baseret på forskning, information, 
uddannelse og livslang erhvervsuddannelse. 

I de seneste fire år efter Lissabon-strategiens indførelse er den økonomiske aktivitet i Europa 
faldet væsentligt, hvilket har gjort det vanskeligt at nå de fastsatte mål. En række 
undersøgelser som f.eks. rapporten fra gruppen på højt plan under ledelse af Wim Kok har 
understreget det presserende behov for at få iværksat de nødvendige foranstaltninger for at 
rationalisere og forenkle processen.

Europa-Parlamentets Udvalg om Kvinders Rettigheder og Ligestilling, som lægger vægt på 
Lissabon-strategiens indvirkning på ligestillingsaspektet, har udarbejdet denne 
initiativbetænkning om Lissabon-strategiens fremtid med hensyn til kønsperspektivet.

Der har været afholdt en offentlig høring i Europa-Parlamentet om midtvejsrevisionen af 
Lissabon-strategien med hensyn til kønsperspektivet, hvor eksperter fra flere medlemsstater, 
administrationer, foreninger og arbejdsmarkedets parter deltog. Eksperterne understregede, at 
Lissabon-målene med hensyn til kønsperspektivet langt fra er nået. Samtlige deltagere mente, 
at der i højere grad bør tages hensyn til kønsdimensionen i såvel de nationale som EU's 
politikker. Det bør overvejes at iværksætte specifikke, nyskabende foranstaltninger for at 
fremme beskæftigelsen blandt kvinder og mindske de fortsatte uligheder mellem kønnene.

Ordføreren har taget højde for udtalelserne fra de forskellige eksperter, der deltog i den 
offentlige høring. 
Nærværende betænkning tager udgangspunkt i forskning i Lissabon-strategiens indvirkning 
på ulighederne mellem mænd og kvinder. Den understreger de fortsatte uligheder inden for 
underliggende faktorer såsom beskæftigelse, lønforskelle, uddannelse og livslang 
erhvervsuddannelse. Den vurderer ligeledes de forskellige foranstaltninger, der skal gøre det 
muligt at forene arbejdslivet og familie- og privatlivet.

Ø Ulighederne mellem kvinder og mænd varer ved og forhindrer opfyldelsen af 
Lissabon-målene

Ø beskæftigelse
De beskæftigelsesmålsætninger, der blev opstillet på Det Europæiske Råd i Lissabon, har til 
formål at øge antallet af kvinder i beskæftigelse til over 60 % i 2010 for at opnå en samlet 
beskæftigelsesfrekvens på 70 %. På topmødet i Stockholm blev der endvidere fastsat 
midlertidige mål for beskæftigelsesfrekvensen på 57 % for kvinder inden januar 2005, og der 
blev indføjet et nyt mål i Lissabon-strategien for beskæftigelsesfrekvensen blandt ældre 
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kvinder og mænd på 55 % senest i 2010.

Det kan konstateres, at beskæftigelsesfrekvensen for kvinder mellem 1999 og 2003 steg med 
3,2 % til 56,1 % i de 15 EU-medlemsstater1. I 2003 lå beskæftigelsesfrekvensen for kvinder 
på 55,1 % i det udvidede EU som følge af det højere arbejdsløshedsniveau i de nye 
medlemsstater.

Bortset fra beskæftigelsesfrekvensen blandt unge kvinder på mellem 15 og 24 år stiger 
beskæftigelsesfrekvensen fortsat for kvinder i alle aldre, også hos de ældre kvinder. I 2003 lå 
denne frekvens dog på 30,7 %, så der var fortsat meget stor forskel på ældre kvinder og ældre 
mænd (19,6 %)2

.

Derfor skal arbejdet for at øge beskæftigelsesfrekvensen for kvinder fortsættes, og vi skal 
være opmærksomme i forbindelse med evalueringen af det midlertidige mål for udgangen af 
2005.

Ø lønforskelle mellem kvinder og mænd

Ligebehandling er et grundlæggende princip i fællesskabsretten, som blev indført ved Rom-
traktaten i 1957, styrket ved fællesskabsdirektivet fra 1976, som ændret i 20023.
Lønforskellene mellem kvinder og mænd varer ved, hvilket forhindrer opfyldelsen af 
Lissabon-målene. I 2003 var forskellen i gennemsnit på 16 % i de 15 medlemsstater, og i det 
nye Europa med 25 medlemsstater skulle den være på 15 % som følge af de mindre markante 
lønforskelle i de nye medlemsstater4. 

Det henstilles uafbrudt til medlemsstaterne at mindske lønforskellene inden for rammerne af 
retningslinjerne for beskæftigelse. Fra 1999 til 2001 er lønforskellene mellem mænd og 
kvinder blevet en smule mindre i Østrig, Tjekkiet, Cypern, Estland, Italien, Letland, 
Luxembourg, Ungarn, Nederlandene, Polen, Slovenien, Finland, Irland og Det Forenede 
Kongerige, mens de er blevet større i Tyskland, Portugal og Sverige.

Det er vigtigt at gentage, at mindskelsen af lønforskellen mellem kvinder og mænd er et
middel til at gøre arbejdet mere attraktivt for kvinder, hvilket vil medvirke til at øge 
kvindernes beskæftigelsesfrekvens.
Ordføreren mener, at medlemsstaternes regeringer bør opføre mindskelsen af lønforskelle 
mellem mænd og kvinder på deres politiske dagsorden som en absolut prioritet.

Ø adgang til uddannelse og livslang erhvervsuddannelse

Lissabon-strategien har relanceret den europæiske debat om uddannelse og adgang til 
erhvervsuddannelse. 

  
1 LFS, Eurostat, 2003.
2 LFS, Eurostat, 2003.
3 Direktiv af 23. september 2002 om ændring af Rådets direktiv 76/207/EØF om gennemførelse af princippet om 
ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse 
samt arbejdsvilkår, EFT 5.10.2002.
4 Strukturelle indikatorer, kilde: Eurostat.



(Ekstern oversættelse)

PE 362.722v01-00 10/12 PR\580815DA.doc

DA

Flere og flere kvinder studerer videre, og den procentvise andel af kvinder med en 
videregående uddannelse nåede i 2003 op på 58 % som følge af det høje uddannelsesniveau i 
de nye medlemsstater1. Kvinderne udgør nu 41 % af de personer, der er i besiddelse af en 
doktorgrad.

Der skal lægges stor vægt på livslang erhvervsuddannelse, som i Lissabon-strategien er en af 
de strategiske udfordringer, Unionen skal tage op. I fællesskabsteksterne defineres livslang 
erhvervsuddannelse som al målbevidst læringsaktivitet, som man løbende deltager i med 
henblik på at forbedre sin viden, sine færdigheder og sin kompetence, og den er blevet 
indlemmet i den europæiske beskæftigelsesstrategi, som er det primære middel til 
gennemførelse af Lissabon-strategien.
I Europa-Parlamentets beslutning af 9. marts 20052 understreges det, at den europæiske 
ekspertise inden for den videnbaserede økonomi er afhængig af udviklingen af en veluddannet 
og højt kvalificeret arbejdsstyrke.
Kvindernes aktive deltagelse i uddannelsen og den livslange erhvervsuddannelse er en 
væsentlig forudsætning for opfyldelsen af Lissabon-målene, og Europa-Parlamentet skal 
gentage sin holdning i den retning.

Ø Effektive foranstaltninger til fordel for kvinder, men også til fordel for mænd, er 
nødvendige for at nå Lissabon-målene

Ø børnepasningsordninger

I Lissabon-strategiens mål fastsættes det, at der skal tilvejebringes tilbud om børnepasning for 
mindst 90 % af alle børn i aldersgruppen fra tre år til den skolepligtige alder og for mindst 33 
% af alle børn under tre inden udgangen af 2010 for at give kvinderne mulighed for at forene 
arbejds- og familielivet.

Siden 2000 har stadig flere medlemsstater fastsat mål for tilbud om børnepasning, men disse 
udmønter sig ikke nødvendigvis i konkrete initiativer3. Mens vi afventer harmoniserede 
statistikker om de børnepasningsordninger, der vil være til rådighed i 2006, kan fremskridtene 
kun vurderes ud fra de nationale statistikker.

For så vidt angår børn under tre år, erklærer kun Sverige, Danmark og Belgien (til dels), at de 
har nået målet om tilbud om børnepasning (33 %), mens tilbuddet i en række lande er på 
under 15 %.

Tallene vedrørende tilbud om pasning af børn på over tre år, som endnu ikke har nået den 
skolepligtige alder, er en smule bedre, og et ganske stort antal medlemsstater erklærer, at de 
har nået eller er tæt på at nå målet på 90 %.

Det kræver en stor indsats at øge antallet af børnepasningsordninger. Det er endvidere af 
afgørende betydning, at disse ordninger ikke blot findes i et tilstrækkeligt stort antal. De skal 

  
1 Eurostat, UOE, 2003.
2 Europa-Parlamentets beslutning om midtvejsevaluering af Lissabon-strategien, 9.3.2005, punkt 23.
3 Pr. 20.1.2005 var dataene endnu ikke tilgængelige for Tjekkiet, Estland, Irland, Polen og Slovenien.
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også være af god kvalitet, priserne skal være overkommelige, og åbningstiderne skal være 
afpasset efter de forældre, der arbejder. 

Ø fremme af nye arbejdsformer

Fremme af nye arbejdsformer er et middel til at øge beskæftigelsesfrekvensen og 
jobkvaliteten for kvinder og mænd og give dem mulighed for på effektiv vis at forene 
arbejdslivet og familie- og privatlivet.

Det er aftalen om telearbejde, som arbejdsmarkedets parter i Europa undertegnede den 16. juli 
2002, et eksempel på. Telearbejde omfatter to poler, fjernarbejde og hjemmearbejde, og er en 
nyskabende og fleksibel arbejdsform, som giver alle mulighed for at deltage på 
arbejdsmarkedet.
Telearbejde er interessant for kvinder under forudsætning af, at denne type arbejde er et frit 
valg og ikke bliver dem påtvunget.

Ø tilrettelæggelse af arbejdstiden

Mængden af deltidsarbejde1 bokser i EU og har udgjort 17,1 % i de 25 EU-medlemsstater.
Det er primært kvinderne, der gør brug af denne form for arbejde. 30,5 % af kvinderne i EU 
har deltidsarbejde, mens dette kun er tilfældet for 6,6 % af de mandlige arbejdstagere. 
Deltidsarbejde anvendes mindre i de nye medlemsstater som følge af arbejdsmarkedets 
stivhed og de lavere lønninger, som gør denne mulighed mindre tilgængelig.

Ofte er deltidsarbejde dog også forbundet med atypiske og uregelmæssige arbejdstider. 
Risikoen for påtvunget deltidsarbejde er en kendsgerning, især for kvinder, og kan medføre 
social udstødelse og gøre kvinderne til nogle af de fattigste arbejdstagere. 
Derfor er det vigtigt at understrege, at brugen af deltidsarbejde, som ganske vist medvirker til 
at nå Lissabon-målene, skal være et frit valg. 

Ø fordeling af opgaver og ansvar

Hidtil har de foranstaltninger, der har haft til formål at fremme ligestillingen i forbindelse med 
opnåelsen af Lissabon-målene, primært været rettet mod kvinderne.
Det er vigtigt at understrege mændenes inddragelse i de familiære opgaver og ansvar.
Endnu mere vigtigt er det, at der er politisk vilje til at komme med foranstaltninger, som er 
rettet mod mændene, og som har konsekvenser for kvinderne.

Kvindernes situation er et sandt paradoks. Deres beskæftigelsesfrekvens stiger, de tager højere 
uddannelser og er bedre uddannet og kvalificeret end mænd, og alligevel behandles kønnene 
endnu ikke lige.

I familien påtager kvinderne sig det, der traditionelt kaldes dobbeltarbejde. Ifølge 
statistikkerne udfører mænd mindre end 40 % af de huslige pligter og mellem 25 % og 35 % 
af de opgaver, der er forbundet med børnenes uddannelse, i de familier, hvor børnene er under 

  
1 Ifølge Eurostats definition er deltidsbeskæftigede personer, der sædvanligvis arbejder mindre end det normale 
antal arbejdstimer.
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Medlemsstaterne opfordres regelmæssigt til på effektiv vis at fremme egnede 
forældreorlovsordninger, så mændene kan involvere sig mere i børnenes uddannelse og 
dermed give kvinderne mulighed for (igen) at komme ind på arbejdsmarkedet. 
Samtidig med at der stræbes efter at nå disse mål, bør der føres oplysningskampagner rettet 
mod mænd for at sikre en egentlig bevidstgørelse og bekæmpe familiære stereotyper. 

Det kan overvejes at gennemføre konkrete foranstaltninger som f.eks. at øge brugen af 
deltidsarbejde og nye arbejdsformer, såsom telearbejde, for mænd. Disse foranstaltninger vil 
betyde, at mændene kan forene arbejds- og familieliv, og vil endvidere påvirke 
beskæftigelsesfrekvensen og jobkvaliteten for kvinder.

Konklusion

Set ud fra kønsperspektivet skal evalueringen af Lissabon-strategien endvidere tage højde for 
mainstreaming-politikken.

Mainstreaming-politikken, som blev institutionaliseret ved Amsterdam-traktaten, burde gøre 
det muligt at nå Lissabon-målene. Ud over den fjerde søjle, som specifikt er forbeholdt 
ligestilling mellem mænd og kvinder, skal retningslinjerne for beskæftigelse få indført 
ligestillingspolitikken i alle de øvrige søjler.
Den nye styreform, der er blevet foreslået i forbindelse med revisionen af Lissabon-strategien, 
giver bl.a. mulighed for fortsat debat om målenes relevans.
I denne forbindelse ville det være hensigtsmæssigt at indføje et kapitel om integrering af 
ligestillingsaspektet for at fremme en systematisk tilgang baseret på kønsdimensionen og 
holde øje med kvindernes beskæftigelsesfrekvens' fremgang inden for samtlige sektorer.

  
1 How Europeans spend their time, Eurostat, 1998-2002.


