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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om kvinnors roll och framtidsutsikter i internationella handelsorganisationer och 
internationell politik
(2006/2009(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2836/98 av den 22 december 1998 om 
genusfrågornas integrering med utvecklingssamarbetet1,

– med beaktande av rådets beslut 2001/51/EG av den 20 december 2000 om inrättande av 
gemenskapens handlingsprogram avseende gemenskapens strategi för jämställdhet mellan 
kvinnor och män (2001−2005)2, samt tillhörande arbetsprogram,

– med beaktande av konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor
(CEDAW), som antogs 1979 av FN:s generalförsamling, samt dess frivilliga protokoll,

– med beaktande av den deklaration och handlingsplattform som antogs vid den 
fjärde kvinnokonferensen i Peking den 15 september 1995,

– med beaktande av FN:s resolution från juni 2000 om uppföljningen av 
handlingsplattformen från Peking, översynen och utvärderingen av handlingsplattformen 
från Peking och slutdokumentet från generalförsamlingens 23:e särskilda session i 
mars 2005,

– med beaktande av kommissionens grönbok av den 18 juli 2001 om främjandet av en 
europeisk ram för företagens sociala ansvar (KOM(2001)0366),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 22 mars 2006 om genomförande av 
partnerskapet för tillväxt och sysselsättning: Göra Europa till ett kompetenscentrum för 
företagens sociala ansvar (KOM(2006)0136),

– med beaktande av FN:s normer för transnationella företags och andra affärsföretags 
ansvar i fråga om mänskliga rättigheter, som antogs den 13 augusti 2003 av FN:s 
underkommission för främjande och skydd av de mänskliga rättigheterna,

– med beaktande av Internationella arbetsorganisationens (ILO) förklaring av den 
3 november 2003 om principerna för multinationella företag och socialpolitik samt 
OECD:s riktlinjer för multinationella företag av den 27 juni 2000,

– med beaktande av ILO:s förklaring om grundläggande principer och rättigheter i 
arbetslivet av den 18 juni 1998, ILO:s rekommendation R 100 om skydd av migrerande 
arbetstagare i utvecklingsländer och utvecklingsterritorier, ILO:s rekommendation R 111 
om diskriminering vid anställning och yrkesutövning, ILO:s rekommendation R 156 om 
skydd för arbetstagare mot risker i arbetet på grund av luftföroreningar, oljud och 
vibrationer samt ILO:s rekommendation R 191 om översynen av rekommendationen om 
skydd vid havandeskap, 

  
1 EGT L 354, 30.12.1998, s. 5.
2 EGT L 17, 19.1.2001, s. 22.
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– med beaktande av FN:s millenniedeklaration från september 2000 och översynen och 
uppdateringen av millenniedeklarationen vid världstoppmötet den 14–16 september 2005,

– med beaktande av ordförandeskapets slutsatser från toppmötet i Bryssel den 
16−17 december 2004, där EU:s fulla engagemang för millennieutvecklingsmålen och för 
politisk samstämmighet bekräftades,

– med beaktande av förklaringen Spirit of Sao Paulo från den elfte generalförsamlingen vid 
FN:s handels- och utvecklingskonferens den 18 juni 2004,

– med beaktande av sin resolution av den 15 november 2005 om globaliseringens sociala 
dimension1,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet 
mellan kvinnor och män (A6-.../2006), och av följande skäl:

A. Den internationella handeln har potential att bidra till jämställdhet mellan könen och 
främja kvinnors ekonomiska, sociala och politiska egenmakt både i den produktiva och i 
den reproduktiva sfären. Handelns liberalisering har emellertid bidragit till att det skett en 
informalisering av arbetsmarknadsförhållandena, till att anständiga arbetsvillkor satts på 
undantag och till att arbetslösheten i hela näringslivssektorer feminiserats.

B. Kvinnor och män har ofta inte samma tillgång till utbildning, ägande, krediter och andra 
produktionsresurser och produktionsfaktorer, och könsstereotyper begränsar möjligheterna
att dra nytta av de potentiella fördelarna av handelns liberalisering.

C. Av de 1,3 miljarder människor som lever i fattigdom är 70 procent kvinnor, som ofta 
saknar tillgång till produktionsfaktorer och vilkas möjligheter att dra nytta av de 
potentiella fördelarna av handelns liberalisering begränsas av könsroller och 
könsstereotyper.

D. Handelsavtal måste vara bundna av gällande internationell rätt om mänskliga rättigheter 
och efterleva gällande internationella konventioner om hållbar utveckling.

E. Reproduktiva plikter och arbete i hemmet anses, precis som skyldigheten att ta hand om 
familjen och att ge social vård, allmänt vara kvinnors huvuduppgift i nästan alla samhällen 
men får ofta inget erkännande och är i hög grad oavlönat.

F. Marknadsliberaliseringen har bidragit till en feminisering av otrygga 
anställningsförhållanden, intensifierat exploateringen av kvinnor och underminerat 
försörjningsstrategierna för fattiga kvinnor i hela världen, däribland migrerande kvinnor.

G. Handelns liberalisering har starkt bidragit till ett ökat kvinnligt deltagande i den 
informella ekonomin, särskilt i exportorienterade näringslivssektorer som bygger på 
hemarbete och underleverantörskap.

H. Enligt ILO:s definition bygger den informella ekonomin på kontraktslösa anställningar
  

1 Antagna texter, P6_TA(2005)0427.



PR\610258SV.doc 5/11 PE 371.992v01-00

SV

och på anställningar utan anställningsförmåner eller socialt skydd, såväl inom som utanför 
informella företag.

I. Feminiseringen av den internationella migrationen får inte tillräcklig uppmärksamhet. 
Migrerande arbetstagare hindras ofta från att kräva rättvisa arbetsvillkor och skydd från 
mottagarlandet.

J. WTO-avtalet om handelsrelaterade immateriella rättigheter (TRIPS) från 1995 har 
inverkat negativt på kvinnors liv i framför allt utvecklingsländerna eftersom det blivit 
svårare för dem att få tillgång till grundläggande och livsviktiga mediciner.

1. Europaparlamentet understryker att konsekvenserna av handelns liberalisering är olika för 
kvinnor och män och framhåller behovet av verklig samstämmighet mellan målen inom å 
ena sidan den europeiska jämställdhetspolitiken och å andra sidan handels-, utvecklings-
och biståndspolitiken, så att jämställdhet mellan kvinnor och män kan främjas inom dessa 
politikområden. Parlamentet poängterar att ekonomiskt deltagande är nyckeln till kvinnors 
egenmakt och till elimineringen av den strukturella diskrimineringen av kvinnor, vilket 
leder till förbättrade levnadsförhållanden för kvinnor och deras familjer och bidrar till ett 
mer aktivt kvinnligt deltagande i politiken. Ett av målen är kvinnors ekonomiska 
oberoende.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta fram en handlingsplan för 
jämställdhetsintegrering i EU:s handelspolitik med tydliga övervaknings- och 
utvärderingsmekanismer. Parlamentet kräver att den befintliga politiken och de befintliga 
reglerna och programmen skall omsättas i instrument och verktyg som främjar rättvisa och 
jämställdhet mellan könen.

3. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att ha som prioritet att alla 
reservationer mot CEDAW skall hävas och att samtliga partnerstater skall ratificera dess 
frivilliga protokoll.

4. Europaparlamentet framhåller behovet av att det görs studier av vilka konsekvenser 
handelns liberalisering får för kvinnor samt en systematisk insamling av könsspecifika
data så att man kan återge och förändra genusbiasen och genusblindheten i dagens 
handelspolitik och i de globala ekonomiska institutionernas politik. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram en årlig framstegsrapport för parlamentet i denna fråga. 
Parlamentet erinrar om att en genusanalys måste utgöra en fullständig del av de 
konsekvensbedömningar av handelspolitiken ur ett hållbarhetsperspektiv (SIA) som 
kommissionen för närvarande utför.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra en konsekvensbedömning ur ett 
jämställdhetsperspektiv (GIA) innan den ingår några nya handelsavtal med tredjeländer 
och att inte främja handelssamarbete med länder där kvinnors mänskliga rättigheter är 
kraftigt åsidosatta.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att formellt inrätta en avdelning för handels-
och genusfrågor inom GD Handel.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att analysera de av WTO definierade 
processerna och produktionsmetoderna (PPM) ur ett genusperspektiv i syfte att förteckna 
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sådana processer och produktionsmetoder som innebär en särskild könsdiskriminering
enligt CEDAW och konventionerna på människorättsområdet och att eventuellt förbjuda 
import av sådana produkter till EU.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att europeiska företag som drar 
fördel av EU-programmen för marknadstillträde inom ramen för EU:s samarbetspolitik 
inte medverkar till metoder som innefattar exempelvis omänskliga svältlönefabriker och 
exploatering av kvinnor.

9. Europaparlamentet framhåller att fördelarna med ett arbete i den formella och informella 
ekonomin hänger samman med en rad faktorer som lön, arbetsvillkor och säkerhet på 
arbetsplatsen, och kvinnor blir alltjämt diskriminerade när det handlar om att dra nytta av 
dessa. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att inrätta en särskild fond inom ramen 
för kommande handels- och samarbetsavtal med tredjeländer som skall gynna kvinnor 
genom förbättrad tillgång till krediter, utbildning och kvalificerad vidareutbildning och 
skydda arbetstagare från den informella ekonomin.

10. Europaparlamentet uppmanar rådet, kommissionen och medlemsstaterna att skyndsamt 
införa principerna om icke-diskriminering och jämställdhet i verksamheten inom ramen 
för Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter och att se till att stöd från 
denna fond inte ersätter utan fungerar som ett tillskott till betalningar från det sociala 
trygghetssystemet.

11. Europaparlamentet efterlyser en årlig rankning av EU:s medlemsstater med hänsyn till hur 
de främjar jämställdhet på arbetsmarknaden genom att erbjuda anständigt arbete för alla i 
enlighet med grundläggande arbetsnormer och andra ILO-konventioner. Parlamentet 
konstaterar att arbetstillfällen, sysselsättning och anständigt arbete bör vara innehållet i ett 
nionde millennieutvecklingsmål som bör antas så snart som möjligt och kräver att 
grundläggande arbetsnormer skall inbegripas i multilaterala och bilaterala handelsavtal 
och att jämställdhetsprincipen skall inbegripas i alla millennieutvecklingsmål.

12. Europaparlamentet påpekar att allmän och ekonomiskt överkomlig tillgång till 
grundläggande tjänster som vatten, utbildning, hälso- och sjukvård och energi är en 
förutsättning för kvinnors egenmakt. Parlamentet poängterar emellertid att liberaliseringen 
av tjänster inom ramen för det allmänna tjänstehandelsavtalet (GATS) endast kan bidra 
positivt till detta mål om GATS-principerna om nationell flexibilitet och nationellt 
politiskt spelrum efterlevs fullt ut i de pågående bilaterala och multilaterala 
förhandlingarna.

13. Europaparlamentet understryker att det efter två års tillämpning av TRIPS-avtalet skulle 
göras en översyn som ännu inte ägt rum och efterlyser därför en översyn som bygger på 
en konsekvensbedömning av utvecklingsländernas kostnader för tillämpningen av avtalet.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja ett skyndsamt genomförande av 
den överenskommelse som nåddes vid WTO:s ministermöte i Hongkong i december 2005 
angående obligatorisk licensiering av antivirusmediciner mot hiv/aids.

15. Europaparlamentet understryker att könsrelaterade snedvridningar i handeln kopplade till 
kvinnors ställning i samhället, i synnerhet deras uppgift att sörja för livsmedelssäkerhet, 
vattenförsörjning och miljöskydd, inte bör betraktas som tekniska handelshinder (TBT) 
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eller underordnas internationella handelsregler. Parlamentet kräver att 
nödvändighetstesten inom TBT-avtalet och andra avtal skall ersättas med hållbarhetstest.

16. Europaparlamentet efterlyser nationella politiska åtgärder som gagnar jämställdhet, skydd 
och främjande av sysselsättning, social trygghet och förbättrade hälsovillkor för kvinnor 
och män och som bidrar till hållbar utveckling. Parlamentet framhåller vikten av att 
respektera nationell flexibilitet och nationellt politiskt spelrum i alla handels- och 
utvecklingspolitiska förhandlingar och kräver att utvecklingsländer och sårbara ekonomier 
garanteras rätten att själva välja vilka tjänstesektorer de skall öppna för eller undanta från 
marknadsliberalisering.

17. Europaparlamentet betonar att det med tanke på kvinnors viktiga roll i småskalig 
jordbruksverksamhet är nödvändigt att respektera och förstärka utvecklingsländernas rätt 
att utveckla och föra en jordbrukspolitik, i synnerhet med tanke på WTO:s jordbruksavtal. 
Parlamentet understryker den stora potential som ligger i mikrokrediter, som är ett 
ovärderligt redskap för att lindra fattigdom.

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att bistå utvecklingsländerna med 
att utveckla kapaciteten att utforma, förhandla fram och genomföra handelspolitiken på ett 
sätt som är skräddarsytt efter varje lands behov och som främjar en hållbar, jämnt 
könsfördelad ekonomisk utveckling. Parlamentet kräver att allt tekniskt bistånd skall vara 
jämnt könsfördelat.

19. Europaparlamentet välkomnar den norska regeringens beslut att lagstifta om att minst 
40 % av styrelseledamöterna i aktiebolag skall vara kvinnor. Parlamentet uppmanar EU:s 
medlemsstater att följa det norska exemplet.

20. Europaparlamentet kräver att ”stöd till handel”-programmen skall riktas in på att främja 
jämställdhet och hållbar utveckling och finansieras via tilläggsmedel. Parlamentet 
poängterar att ”stöd till handel”-medlen bör bidra till att bygga upp den kapacitet på 
utbudssidan som krävs för att bedriva handel och att dessa medel inte får villkoras av att 
de stödmottagande regeringarna liberaliserar sina jordbruks-, industri- och 
tjänstemarknader.

21. Europaparlamentet framhåller betydelsen av genusbudgetering i den europeiska 
handelspolitiken som en strategi för att bidra till jämställdhet och uppmanar 
kommissionen, rådet och medlemsstaterna att omedelbart införa genusbudgetering som ett 
standardverktyg i sin budgetpolitik på alla nivåer. 

22. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, medlemsstaternas och anslutningsländernas regeringar och nationella och 
regionala parlament samt till Europarådet.
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MOTIVERING

Inledning

År 2005 var ett viktigt år för internationell utveckling, kvinnor och handel. Bland de 
viktigaste händelserna återfanns femårsöversynen av millennieutvecklingsmålen, 
Peking+10-konferensen, översynen av EU:s utvecklingspolitiska förklaring, WTO:s 
sjätte ministermöte i Hongkong och de fortsatta förhandlingarna om det ekonomiska
partnerskapsavtalet mellan EU och AVS-länderna. Förhållandet mellan genus och handel (i 
båda riktningarna: från genus till handel och från handel till genus) är en ny fråga inte bara för 
kvinnor utan även för regeringar och för handelspolitiska beslutsfattare.

Kunskaperna om hur handel och ekonomisk globalisering inverkar på kvinnor är små. Detta 
beror dels på avsaknaden av könsspecifika uppgifter i handelsstatistiken, dels på bristande 
genusmedvetenhet i ekonomiska analyser och modeller. I förhållandet mellan genus och 
handel är det inte bara handeln som inverkar olika på kvinnor och på män. Förhållandet tycks 
även verka omvänt: den bristande jämställdheten inverkar på handeln.

Nedan följer två exempel på det komplexa förhållandet mellan genus och handel1:

I södra Asien exempelvis är industriexporten i hög grad beroende av att kvinnor 
lönediskrimineras. ”Tack vare” kvinnornas låga löner (ca 85 % av männens) kan länder som 
Korea, Taiwan och Singapore exportera varor till låga priser. Detta gör bokstavligen talat 
diskrimineringen till motorn i den sydasiatiska ekonomiska tillväxten.

Även i Afrika söder om Sahara påverkar den bristande jämställdheten handeln, men här på 
ett annat sätt. I Afrika söder om Sahara råder en kraftig arbetsuppdelning inom jordbruket. 
Kvinnorna odlar husbehovsgrödor för att försörja familjen, medan männen odlar avsalugrödor 
för att tjäna pengar. Världsbanken har tidigare förvånats över att den afrikanska 
jordbruksexporten alltjämt ligger på blygsamma nivåer, trots ett flertal 
strukturanpassningsprogram. Det tog flera år innan Världsbanken insåg att könsuppdelningen 
inom arbetet är den begränsande faktorn för Afrikas exporttillväxt.

De kvinnliga lantbrukarna vill inte arbeta med sina mäns avsalugrödor eftersom de inte får 
någonting i gengäld, samtidigt som deras livsmedelsproduktion blir lidande av att 
avsalugrödorna breder ut sig på deras åkermark. På så vis är den bristande jämställdheten till 
förfång för handeln när det gäller jordbruksexporter från Afrika söder om Sahara. Med större 
jämställdhet skulle exporten vara både mer omfattande och till större nytta för kvinnor2.

Syftet med betänkandet om kvinnors framtidsutsikter i internationell handel är att titta både på 
de positiva och på de negativa effekterna av handeln och den ekonomiska globaliseringen och 
att beakta de komplexa frågeställningar och faktorer som ingår.

Kvinnorna anses ibland vara den globala handelns vinnare eftersom alltfler kvinnor har 
möjlighet att få anställning. Handelns liberalisering har rent faktiskt öppnat nya möjligheter 
för framför allt utbildade och yngre kvinnor med yrkesfärdigheter i utvecklade länder och har 

  
1 WIDE, Network Women in Development, informationsblad, februari 2002.
2 WIDE, ibid.
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gett tillträde till nya, mer välbetalda arbeten och till möjligheter som tidigare var otillgängliga 
för kvinnor.

Kvinnor, handel och arbetsmarknadsförhållanden

Handelsexpansionen har underlättat och påskyndat kvinnors inträde i den moderna 
industriella ekonomin. Detta får positiva följder för jämställdheten: Även om arbetsvillkoren 
är mindre fördelaktiga än för män med liknande arbete så har kvinnor tillgång till en lön, och 
med en stabil inkomst påverkas deras självständighet positivt.

Kvinnors ökade ekonomiska verksamhet till följd av handelsexpansionen har även mer 
långtgående mänskliga och utvecklingsmässiga förtjänster. Kvinnor får större kontroll över 
sin inkomst, om än inte alltid en rakt igenom individuell kontroll. Kvinnor tenderar att ha mer 
familjeorienterade utgiftsmönster än män, och på så vis har kvinnornas förbättrade inkomst-
och lönemöjligheter lett till större investeringar i det humankapital som barnen utgör och i 
deras utvecklingsmöjligheter och försörjning.

I länder där marknaderna är öppna för utländska handlare, stora livsmedelskedjor och 
köpcentra sker det en sorts ekonomisk utrensning av marknadsplatserna från kommunernas 
sida. Kvinnliga gatuförsäljare som i många år kämpat för en plats på de lokala marknaderna 
trängs nu undan och förflyttas så att kunderna kan få fri tillgång till de stora affärerna och 
varuhuskedjorna.

Det skall inte förnekas att ett antal högutbildade kvinnor gynnas av handelns liberalisering. 
Samtidigt finns det emellertid miljontals kvinnliga arbetstagare, småjordbrukare och 
småhandlare som inte längre har tillgång till produktionsresurser, och för fattiga arbetare, i 
synnerhet kvinnor, har handelsvillkoren inte förbättrats av liberaliseringen. Tvärtom: 
Kvinnors sociala och ekonomiska rättigheter enligt handlingsplattformen från Peking 
ignoreras eller betraktas till och med som handelshinder som bör avregleras.

En av den ekonomiska globaliseringens följder under de senaste två årtiondena är en 
tilltagande informalisering av arbetet. ILO definierar den informella ekonomin som informella 
arbetsformer utan kontrakt, anställningsförmåner eller socialt skydd, såväl inom som utanför 
informella företag1. ILO (1999) skiljer mellan tre olika typer av yrkesställning i den 
informella ekonomin: ägare eller arbetsgivare i mikroföretag, självständiga arbetare eller 
egenföretagare – bland annat gatuförsäljare och småjordbrukare – samt heltidsanställda eller 
behovsanställda.

Ett kännetecknande drag för den informella ekonomin är att de anställda lever med lägre 
inkomster, större ekonomiska risker, lägre standarder för mänsklig utveckling och en mer 
omfattande social marginalisering än de som arbetar inom den formella ekonomin2. Som 
nämnts tidigare har trycket på företagen att kunna hävda sig i en alltmer globaliserad ekonomi 
lett till en nedåtgående trend när det gäller löner och driftskostnader. Billigare arbete kan 
erbjudas i den informella ekonomin utan skatter och statliga ingrepp. Globaliseringen är 
endast en av flera faktorer bakom den ökande informaliseringen. Bland andra faktorer kan 
nämnas privatisering, strukturanpassningsprocesser, försämrat socialt skydd och kulturella 

  
1 Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Picture, ILO, 2002.
2 SOLIDAR, Decent Work, Decent Life, s. 11.
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och sociala förändringar.

Kvinnor och handel inom tjänstesektorn (GATS)

Tjänstesektorn ansågs en gång i tiden ligga utanför den konkurrensutsatta handeln. Med 
WTO:s allmänna tjänstehandelsavtal (GATS) har det emellertid införts globala regler för 
handel och investeringar i tjänster. Ett skäl till att tjänster inkluderats i WTO-förhandlingarna 
är att dessa blivit en allt större ekonomisk sektor under de senaste två årtiondena och att deras 
betydelse ökat för ländernas utveckling (exempelvis tjänster inom kommunikation, turism och 
resor, transport, konstruktion och distribution)1.

Kvinnor, handel och internationell äganderätt

TRIPS-avtalet är en övergripande ram som skapar ett multilateralt förhållningssätt till 
intellektuella rättigheter och som varit i kraft sedan 1996. TRIPS innebär att användningen av 
växter, mikroorganismer, bioteknik, livsmedel och viktiga läkemedel kan inskränkas genom 
patentskydd. Detta får allvarliga följder för fattiga människor och i synnerhet för kvinnor, 
eftersom 70 % av världens 1,3 miljarder människor som lever i fattigdom är kvinnor.

De grundläggande frågorna i debatten om immateriella rättigheter är mycket komplexa2. En 
av de viktigaste utmaningarna är frågan om tillgång till ekonomiskt överkomliga mediciner på 
områdena hiv/aids, infektionssjukdomar och reproduktiv hälsa. Andra utmaningar inom 
TRIPS handlar om tillgång till utsäde för livsmedelsproduktion, livsmedelsförsörjning och ett 
adekvat födointag. Ytterligare andra utmaningar gäller tillgång till och kontroll över marken, 
användning av naturresurser samt tillgång till teknik och gödningsmedel för att förbättra den 
kroniskt låga produktiviteten för kvinnliga lantbrukare.

Internationell handel och uppbyggnad av nationell kapacitet

Det är hög tid för ett paradigmskifte inom EU:s handelspolitik. Handelsavtalen måste vara 
bundna av gällande internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter och kvinnors 
rättigheter, ekologisk hållbarhet, rätt till utveckling samt utrotning av fattigdom.

Konsekvensbedömning ur ett jämställdhetsperspektiv

En konsekvensbedömning ur ett jämställdhetsperspektiv är relevant inom de flesta 
politikområden eftersom dessa direkt eller indirekt påverkar kvinnors och mäns liv. Under 
senare år har utvecklingen och användningen av kvalitativa och kvantitativa indikatorer blivit 
allt viktigare för att vi skall kunna förstå åt vilket håll utvecklingen går i kvinnornas 
livssituation och i förhållandet mellan könen.

En konsekvensbedömning ur ett jämställdhetsperspektiv kan skapa en effektivare politik 
genom att förmå ansvariga beslutsfattare att tänka igenom hur deras politik påverkar kvinnor 
och män. På så sätt kan beslutsfattarna mer exakt förutse effekterna av sin politik och jämföra 
och bedöma den aktuella situationen och tendensen i förhållande till de förväntade resultaten 
av den föreslagna politiken. 

  
1 Europeiska kvinnolobbyn: Does trade in services also concern women, 6 juni 2001.
2 ILO, Gender Implications of TRIPS, juli 2003.
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En konsekvensbedömning ur ett jämställdhetsperspektiv kan tillämpas på lagstiftning, 
politiska planer och program, budgetar, rapporter och befintlig politik. Störst nytta gör den 
emellertid om den genomförs i ett tidigt skede av beslutsfattandet, så att politiken kan 
förändras eller till och med läggas om helt1. 

  
1 Europeiska kommissionen, jämställdhetsenheten, konsekvensbedömning ur ett jämställdhetsperspektiv.


