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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om kvinnornas situation i EU:s landsbygdsområden 
(2007/2117(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt 
artiklarna 3 och 13,

– med beaktande av rådets beslut 2006/144/EG av den 20 februari 2006 om gemenskapens 
strategiska riktlinjer för landsbygdsutvecklingen (programperiod 2007–2013)1,

– med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om 
stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(EJFLU)2,

– med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006 av 
den 15 december 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning 
(EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden 
för landsbygdsutveckling (EJFLU)3,

– med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om 
finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken4,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 22 juli 2003 – ”Sysselsättning i 
landsbygdsområden inom ramen för den europeiska sysselsättningsstrategin”5,

– med beaktande av ”Översyn av EU:s strategi för hållbar utveckling – Förnyad strategi”6,

– med beaktande av kommissionens meddelande inför Europeiska rådets vårmöte – ”Att 
arbeta tillsammans för tillväxt och sysselsättning – Nystart för Lissabonstrategin”
(KOM(2005)0024),

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Utjämna löneskillnaderna mellan kvinnor 
och män” (KOM(2007)0424),

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Sysselsättning i landsbygdsområden: att 
överbrygga sysselsättningsklyftan” (KOM(2006)0857) och det medföljande 
arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar (SEK(2006)1772),

– med beaktande av publikationen ”Kvinnor deltar i utvecklingen av landsbygden: Att säkra 
framtiden för Europas landsbygd”1,

  
1 EUT L 55, 25.2.2006, s. 20.
2 EUT L 277, 21.10.2005, s. 1.
3 EUT L 368, 23.12.2006, s. 15.
4 EUT L 209, 11.8.2005, s. 1.
5 EUT C 186, 6.8.2003, s. 3.
6 Rådets handling 10117/2006, 9.6.2006.
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– med beaktande av SERA-studien (”Study on Employment in Rural Areas”) 2006,

– med beaktande av rapporten ”Rural Development in the European Union – Statistical and 
Economic Information” från 2006,

– med beaktande av slutsatserna av Europeiska rådet den 23–24 mars 2000 i Lissabon om 
Lissabonstrategin för sysselsättning och tillväxt,

– med beaktande av slutsatserna från den andra europeiska konferensen om 
landsbygdsutveckling, som anordnades i Salzburg den 12–14 november 2003, ”En 
fruktbar framtid för landsbygden – en politik som kan uppfylla våra ambitioner”,

– med beaktande av rapporterna från Europeiska fonden för förbättring av levnads- och 
arbetsvillkor om den första europeiska undersökningen om livskvalitet: skillnader mellan 
städer och landsbygd samt om socialt kapital och nya arbetstillfällen i Europas landsbygd 
och om kvinnliga företagare på landsbygden,

– med beaktande rådets beslut 2005/600/EG av den 12 juli 2005 om riktlinjer för 
medlemsstaternas sysselsättningspolitik2,

– med beaktande av den gemensamma rapporten om socialt skydd och social integration
20073,

– med beaktande av den europeiska pakten för jämställdhet, som antogs av Europeiska rådet 
i Bryssel den 23–24 mars 2006,

– med beaktande av sin resolution av den 25 juni 1993 om bedömningen av kvinnors 
oavlönade arbete4,

– med beaktande av sin resolution av den 3 juli 2003 om kvinnor på EU:s landsbygd i 
samband med den gemensamma jordbrukspolitiken GJP5 samt resolutionen av 
den 13 mars 2007 om en färdplan för jämställdhet 2006–20106,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet av utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet 
mellan kvinnor och män (A6-…/2007), och av följande skäl:

A. Ur ett EU-perspektiv hanteras landsbygdsområden7 via den gemensamma 
jordbrukspolitiken (GJP), medan denna resolution handlar om den andra pelaren i GJP, 

    
1 Generaldirektoratet för jordbruk, Europeiska kommissionen 2000.
2 EUT L 205, 6.8.2005, s. 21.
3 Rådets dokument 6694/07, 23.2.2007.
4 EGT C 194, 19.7.93, s. 389.
5 EUT C 047, 24.3.2004, s. 676 E.
6 Antagna texter, P6_TA(2007)0063.
7 Denna definition av landsbygdsområden har antagits i samband med beslut 2006/144/EG. Kommissionen har 
hela tiden använt OECD:s metod. OECD:s metod är baserad på befolkningstäthet (OECD, Creating rural 
indicators for shaping territorial policy, Paris, 1994). Den är baserad på en strategi i två steg: först identifieras 
lokala enheter (t.ex. kommuner) som landsbygd om deras befolkningstäthet är under 150 invånare per 
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det vill säga landsbygdens utveckling, och även social och ekonomisk politik måste 
beaktas.

B. En av de viktigaste målsättningarna för Europeiska unionens politik för landsbygdens 
utveckling är att förbättra livskvaliteten i landsbygdsområdena och främja diversifieringen 
av den ekonomiska verksamheten.

C. För att landsbygdsområdena ska bli mer attraktiva krävs det främjande av hållbar tillväxt 
och skapande av nya arbetstillfällen, särskilt för kvinnor och ungdomar.

D. De ekonomiska och sociala förändringar som landsbygdsområdena går igenom påverkar 
inte alla kvinnor på samma sätt, utan de erbjuder möjligheter för vissa och orsakar mycket 
stora utmaningar för andra.

E. Lissabonmålen om att generera tillväxt och främja socialt integrerande ekonomier kan 
bara uppfyllas genom att kvinnors stora potential utnyttjas till fullo på arbetsmarkanden i 
både landsbygds- och stadsområden.

F. Sysselsättningstalen för både män och kvinnor är lägre i landsbygdsområdena och många 
kvinnor kommer dessutom aldrig in på arbetsmarknaden och är därför varken registrerade 
som arbetslösa eller ingår i arbetslöshetsstatistiken. Landsbygdsområdena drabbas hårt av 
bristen på sysselsättning av hög kvalitet.

G. Många kvinnor i landsbygdsområdena har sysslor som är jämförbara med en 
yrkesverksamhet, men saknar erkännande, skydd och lön för detta.

H. Situationen i landsbygdsregionerna skiljer sig kraftigt åt mellan medlemsstaterna och 
inom medlemsstaterna, och landsbygdsregioner med olika utvecklingspotential måste 
därför få adekvat stöd, liksom de människor som bor där.

I. Landsbygdsområden kan erbjuda en hög livskvalitet för barnfamiljer och för äldre 
personer, men står ändå inför många olika utmaningar, exempelvis brist på 
utbildningsinfrastruktur och samhällstjänster såsom lämplig barnomsorg, äldrevård och 
sjukvård, samt press från en pågående omstrukturering av jordbruket och miljöproblem.

J. Kvinnors stora bidrag till den lokala utvecklingen och gemenskapsutvecklingen avspeglas 
inte i deras deltagande i beslutsprocesserna.

    
kvadratkilometer. Sedan delas regionerna (t.ex. NUTS 3 eller NUTS 2), in i en av tre kategorier:

• Huvudsakligen landsbygdsregion: om mer än 50 procent av befolkningen i regionen bor i 
landsbygdskommuner (med färre än 150 invånare/km2)

• Mellanregion: om 15–50 procent av befolkningen i regionen bor i lokala landsbygdsenheter
• Huvudsakligen stadsregion: om mindre än 15 procent av befolkningen i regionen bor i lokala 

landsbygdsenheter.
De 1 284 NUTS 3-regionerna i EU-27 är i grova drag jämnt fördelade mellan de tre 
landsbygds-/stadskategorierna. Kommissionen håller för närvarande på att utarbeta alternativa definitioner som 
på ett bättre sätt avspeglar mångfalden i områden som till stor del utgörs av landsbygd, inbegripet områden runt 
städer.
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K. Kvinnor arbetar främst frivilligt med arbete, som utgör grunden för den grundläggande 
sammanhållningen av livet i samhället.

L. Landsbygdsområden är särskilt drabbade av en åldrande befolkning, låg befolkningstäthet 
och avfolkning i vissa områden.

M. Utflyttningen av kvinnor i de ekonomiskt aktiva åldersgrupperna fortsätter att leda till en 
viss ”maskulinisering” av landsbygdsbefolkningen, med negativa följder för livskvaliteten 
i samhället och för födelsetalen.

N. Kvinnor i landsbygdsområden lägger särskilt stor tid på att skjutsa sina barn och andra 
familjemedlemmar till läkare, skolor och idrottsaktiviteter. Samtidigt hålls ungdomar 
tillbaka av bristen på lokal kollektivtrafik och har därför sämre möjligheter att hitta en 
yrkesutbildning eller ett arbete.

O. Landsbygdsområdena erbjuder verkliga möjligheter när det gäller deras potential för 
tillväxt i nya sektorer och tillhandahållandet av lantliga natur-, kultur- och 
fritidsinrättningar och turism, som främst drivs av kvinnor och är en stor ekonomisk faktor 
för underutvecklade men natursköna områden.

P. Större hänsyn bör tas till könsbudgetering i syfte att bidra till en effektiv förvaltning av 
utvecklingsprogram för landsbygden.

1. Europaparlamentet är övertygat om att jämställdhetsintegreringen i landsbygdssektorn är 
en nyckelstrategi inte bara för att främja jämställdheten mellan kvinnor och män, utan 
även för ekonomisk tillväxt och en hållbar utveckling av landsbygden.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förbättra sin statistik och information när 
det gäller detta fenomen och att analysera mönstren, de främsta orsakerna till och 
konsekvenserna av utflyttningen från landsbygdsområdena i EU. Parlamentet uppmanar
medlemsstaterna att utveckla strategier i syfte att tygla utflyttningen av högutbildade 
kvinnor i landsbygdsområden.

3. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i samarbete med de lokala 
myndigheterna skapa incitament för kvinnors deltagande i arbetsstyrkan i syfte att hantera 
problemet med fattigdom och socialt utanförskap i landsbygdsområden. Parlamentet 
noterar att fattigdomen är utbredd i landsbygdssamhällena, särskilt i de nya 
medlemsstaterna.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lämna statistik avseende fattigdom och 
socialt utanförskap, som inte bara delas upp efter kön och ålder utan där dimensionen 
stad/landsbygd också används.

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att stödja övergången från 
jordbruksbaserade landsbygdsområden till bredare ekonomiskt baserade 
landsbygdsområden.

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att genomföra politik för att förbättra de 
allmänna levnadsvillkoren för kvinnor i landsbygdsområden och att säkra 
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landsbygdsområdenas framtid genom att erbjuda landsbygdstjänster, det vill säga 
posttjänster, bredbandstjänster, kultur- och idrottscentrum, brandkår och allmänna 
offentliga tjänster.

7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att främja kvinnligt företagande, stödja 
kvinnliga företagsnätverk, handlednings-/coachningsmodeller och allianser med kvinnliga 
företagare och designinitiativ som syftar till att förbättra inställningen till företagare och 
kvinnors färdigheter och kompetens i landsbygdsområden.

8. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att erbjuda ideologiskt och ekonomiskt 
stöd till ideellt eller frivilligt arbete.

9. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i samarbete med regionala myndigheter 
uppmuntra till inrättandet av regionala resurscentrum för kvinnor för att fokusera sitt 
arbete på att stärka kvinnor, särskilt kvinnor mellan 25 och 60 år som drabbas av 
arbetslöshet, och att stödja dem mot egenanställning eller utveckling av tjänster inom 
deras egna samhällen genom gräsrotskonsultation och behovsbedömningar.

10. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att förbättra sina utbildningsanstalter och 
sin barn-, äldre och handikappomsorg och sjukvård, särskilt förbättrad tillgång till 
primärvård, och uppmanar medlemsstaterna att garantera tillhandahållandet av 
paramedicinska tjänster i landsbygdsområden.

11. Europaparlamentet anmodar medlemsstaterna att åtgärda bristen på god 
transportinfrastruktur i landsbygdsområdena och att utveckla en positiv politik för att 
förbättra tillgången till transport för alla eftersom transporten är en faktor som befäster det 
sociala utanförskapet och den bristande jämställdheten i samhället, vilket främst drabbar 
kvinnor.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inom ramen för omarbetningen av 
programmen för landsbygdens utveckling noggrant övervaka jämställdhetsintegreringen i 
de program för landsbygdens utveckling som har lagts fram av medlemsstaterna.

13. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att stödja företag som investerar i 
landsbygdsområden och erbjuder kvinnor sysselsättning av hög kvalitet.

14. Europaparlamentet uppmanar de relevanta nationella, regionala och lokala myndigheterna 
att uppmuntra kvinnors deltagande i lokala aktionsgrupper och utvecklingen av lokala 
partnerskap under Leaderaxeln samt att garantera en jämn könsfördelning i styrelserna.

15. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén samt 
till de verkställande och valda organ som är ansvariga för lika möjligheter på lokal, 
regional och nationell nivå.
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MOTIVERING

Inledning

Livet för kvinnor i landsbygdsområdena skapar många möjligheter och problem.

Utvecklingen av landsbygdsområdena kan inte bara baseras på jordbruket, utan en 
diversifiering både inom och utanför jordbrukssektorn är oumbärlig för att främja en 
livskraftig och hållbar landsbygdsutveckling.1

Enligt Europeiska kommissionens beräkningar motsvarar landsbygdsområdena i 
Europeiska unionen 92 procent av territoriet och 56 procent av befolkningen. De varierar 
kraftigt när det gäller social och ekonomisk struktur, geografi och kultur. 
Landsbygdsekonomierna genererar 45 procent av bruttoförädlingsvärdet och 53 procent av 
sysselsättningen men tenderar att hamna på efterkälken när det gäller antalet socioekonomiska 
indikatorer jämfört med andra områden.2 Landsbygdsområdena erbjuder verkliga möjligheter 
när det gäller potentialen för tillväxt i nya sektorer, tillhandahållandet av natur-, kultur- och 
fritidsinrättningar och turism, deras attraktionskraft som platser där man kan bo och arbeta, 
deras roll som reservoar för naturresurser och högt värderade landskap, deras bosättningar 
med en rik historia och arkitektoniska lämningar, samt skyddade områden såsom regional-
eller nationalparker.

Globaliseringsprocesserna har olika effekter på olika landsbygdsområden, vilket leder till 
omstrukturering och nedgång i jordbrukssektorn, en växande tjänstesektor och en ökad 
tonvikt på teknik. Dessa pågående ekonomiska och sociala förändringar påverkar kvinnor. 
Kvinnor på landsbygden är inte någon homogen grupp, och därför påverkar dessa 
förändringar dem på olika sätt. Deras specifika situation beror på en rad olika faktorer –
kvinnors behov och intressen skiljer sig åt, liksom de möjligheter och utmaningar som de står 
inför.

Den 20 februari 2006 antog Europeiska rådet strategiska riktlinjer för landsbygdens 
utveckling. Fullt deltagande från kvinnors sida och kvinnors bidrag till att blåsa nytt liv i 
lokalsamhällena, nya företag och ett maximalt utnyttjande av mänskliga resurser är 
nödvändigt för att uppfylla de prioriteringar som anges i riktlinjerna, särskilt för att förbättra 
livskvaliteten i landsbygdsområdena, uppmuntra en diversifiering av landsbygdsekonomin 
och förbättra landsbygdsområdenas konkurrenskraft. Dessutom är det nödvändigt för 
hållbarheten i landsbygdens utveckling att man ser till att kvinnor och män har lika 
möjligheter.

Enligt de målsättningar som ställdes upp vid Europeiska rådet i Lissabon 2000 ska 
Europeiska unionen till 2010 bli den mest konkurrenskraftiga och dynamiska 
kunskapsbaserade ekonomin i världen, med kapacitet för hållbar ekonomisk tillväxt 
tillsammans med en kvantitativ och kvalitativ förbättring av sysselsättningen och större social 
sammanhållning. Uppnåendet av Lissabonstrategins sysselsättningsmål kommer att kräva en 

  
1 Slutgiltig deklaration ”En fruktbar framtid för landsbygden – en politik som kan uppfylla våra ambitioner”, 
Europeiska konferensen om landsbygdsutveckling, den 12–14 november 2003, Salzburg.
2 Konsekvensanalys.
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ytterligare förbättring av det arbete som utförs av medlemsstaterna, särskilt när det gäller 
kvinnors tillträde till arbetsmarknaden. Kvinnor spelar en avgörande roll i den socialpolitiska, 
sociala, ekonomiska och miljömässiga utvecklingen av landsbygdsområdena. Europas 
landsbygdsområden måste till fullo utnyttja sin potential eller riskera att hamna på efterkälken
i uppfyllandet av Lissabonmålen, särskilt de mest avlägsna jordbruksområdena.

Problematik

Trots stadsområdenas dominans och den uppmärksamhet som storstäder får av folkvalda 
företrädare, chefer, beslutsfattare inom centrala, lokala, regionala myndigeter och 
stadsförvaltningar samt i medierna pågår en större del av det sociala och ekonomiska livet i 
landsbygdsområden. Trots att städer utan tvekan bidrar till att uppnå de mål som ställs upp i 
Lissabonagendan erbjuder en hållbar utveckling av landsbygdsområden möjligheter som är 
mycket viktiga för EU:s ekonomiska tillväxt.

Indikatorer visar att sysselsättningstalen för både män och kvinnor är lägre i 
landsbygdsområdena. I många EU-länder är dessutom arbetslösheten i kombination med brist 
på diversifiering av sysselsättningen vanligare för kvinnor än för män i landsbygdsområdena. 
Traditionellt är kvinnornas sysselsättningsgraden i landsbygdsområdena eftersom kvinnor 
som arbetar på gårdar inte alltid räknas in i arbetsstyrkan och det finns färre möjligheter till 
förvärvsarbete än i städerna.

Landsbygdsområdena genomgår demografiska, sociala och kulturella förändringar. Det 
demografiska åldrandet, som är en viktig fråga i hela Europa, är särskilt tydligt i de till 
övervägande delen lantliga områdena i vissa medlemsstater. Kvinnor dominerar som primära 
vårdgivare av barn och andra personer i beroendeställning. Kvinnor anpassar sin arbetstid för 
att uppfylla sina omvårdnadsåtaganden, och drabbas därför av kortsiktigt och långsiktigt 
negativt när det gäller karriär, lön och pension. Det gäller även för stadsområden, men där är 
infrastrukturen bättre och resorna vanligen kortare, eftersom allt är mer centraliserat.

Europas landsbygdsområden är olika och omfattar många ledande regioner. Vissa 
landsbygdsområden, och särskilt de som är mest avlägsna, avfolkade eller beroende av 
jordbruket, står dock inför särskilt stora utmaningar. De behöver stöd för att bemöta 
utmaningarna i fråga om tillväxt och hållbarhet de kommande åren. Olika problem tenderar 
att samlas här – en ogynnsam demografisk situation, lägre sysselsättning och högre 
arbetslöshet, lägre inkomstnivåer, en obalanserad arbetsfördelning i hushållet, svårigheter att 
kombinera arbets- och familjeliv, otillräcklig teknisk och social infrastruktur, 
tillhandahållande av olika tjänster såsom vård, lokaltrafik, barnomsorg och sociala tjänster för 
äldre och sjuka, en långsammare utveckling av tjänstesektorn, brist på kvalifikationer och 
mänskligt kapital, brist på utbildning och utbildningsanstalter, en lägre andel hushåll som har 
tillgång till Internet via bredband, brist på företagstjänster som stöder kvinnors projekt och 
företag, låg investeringsverksamhet, lågt antal kvinnor i beslutsfattande och planering osv.

I dagens Europa kan den bristande jämlikheten noteras inte bara på landsbygds-/stadsspektret, 
utan även mellan de rikare och fattigare EU-länderna, där den framgår tydligt av uppgifterna 
från en rad olika områden, vilket talar för att behoven i de nya medlemsstaterna bör 
prioriteras. Det finns olika kvinnogrupper i landsbygdsområdena – gamla och unga, arbetslösa
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och ekonomiskt aktiva, kvinnliga jordbrukare, kvinnor som bor i centrala och marginella 
områden – och därmed behövs olika aktiviteter för de olika kvinnogrupperna. I de fattigare 
länderna i det utvidgade EU är det i landsbygdsområdena som bristerna framgår tydligast.1 Ett
potentiellt problem här är risken att de mer lantliga och avlägsna regionerna i de nya 
medlemsstaterna kommer att anses ha begränsad tillväxtpotential och inte kommer att få sin 
andel av investeringarna – trots att det, som ju påvisats, kan vara i just dessa områden som 
människor upplever störst försakelse och sämst livskvalitet.

En sådan situation bidrar till en fortsatt utflyttning av särskilt unga och välutbildade personer 
från många platser. Eftersom de flesta av dem som flyttar är kvinnor får det negativa effekter 
på det sociala livet i detta landsbygdsområde och landsbygdsekonomin. Dessutom bidrar det 
till minskningen av antalet ”gemensamma hushåll”. Institutionerna för social infrastruktur och 
tjänster i allmänhetens intresse skadas allvarligt. Utöver befolkningsförlusten äventyrar även 
de markant lägre födelsetalen utvecklingen på medellång till lång sikt i dessa regioner.

Rekommendationer

Kvinnor i landsbygdsområdena behöver särskild politisk uppmärksamhet. Föredraganden ber 
om ett genuint stöd för lokala initiativ, gemenskapsåtgärder och en integrerad syn på 
landsbygdens utveckling, med inriktning på kvinnor. Att integrera ett jämställdhetsperspektiv 
i landsbygdssektorn måste vara en nyckelstrategi, inte bara för att främja jämställdheten 
mellan kvinnor och män, utan även för en hållbar ekonomisk tillväxt. Specifika åtgärder är 
nödvändiga för att inrikta sig på och hantera de brådskande problem och behov som finns 
bland kvinnor i landsbygdsområdena. Föredraganden betonar att man först och främst måste 
öka medvetenheten i samhället om kvinnornas missgynnade ställning i landsbygdsområdena. 
Vidare betonar föredraganden behovet av att jämställdhetsdimensionen tas i övervägande i 
konsekvensanalyserna av EU:s politik om landsbygdens utveckling samt i alla 
budgetförfaranden som är knutna till genomförandet av politik för landsbygdens utveckling. 
För att väga upp en obalanserad situation måste det dessutom finnas ekonomiska incitament 
för att uppmuntra de lokala myndigheterna att genomdriva specifika åtgärder.

Kvinnor på landsbygden är överallt i minoritet i beslutsfattande och planering. Den låga 
deltagandenivån hos kvinnor i beslutsfattandet leder oundvikligen till ensidiga prioriteringar.
Utmaningen för programmen för landsbygdens utveckling är att identifiera vad det är som 
hindrar kvinnornas fulla deltagande i det ekonomiska och offentliga livet på lokal nivå och att 
utveckla specifika initiativ till förmån för dem. Det är viktigt att stödja utvecklingen av 
mycket flexibla nätverk för att förbättra kvinnors anställningsmöjligheter, dvs. att etablera 
regionala resurscentrum för kvinnor, vars arbete skulle kunna vara inriktat på att stärka 
kvinnor, särskilt mellan 25 och 60 år, som har drabbats av arbetslöshet och att stödja dem mot 
egenanställning eller utveckla tjänster inom deras egna samhällen genom gräsrotskonsultation 
och behovsbedömningar.

Diversifiering är nödvändigt för tillväxt, sysselsättning och en hållbar utveckling i 
landsbygdsområdena. Det är viktigt att stärka kvinnors inträde och engagemang i nya 
ekonomiska sektorer såsom telekommunikationer, fritidstjänster och miljöförbättring. Genom 
att gå in i egenanställning och starta småföretag kan kvinnorna ligga i frontlinjen för 

  
1 Den första europeiska undersökningen om livskvalitet: skillnader mellan städer och landsbygd.
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innovation och diversifiering i landsbygdsområdena. Turism, hantverk och natur-, kultur- och 
fritidsinrättningar på landsbygden är tillväxtsektorer i många regioner och ger möjligheter till
både jordbruksdiversifiering och utveckling av mikroföretag i den större 
landsbygdsekonomin. Vid främjandet av utbildning, information och företagande bör 
kvinnors särskilda behov beaktas. Vidare bör det framgångsrika Leaderprogrammet fortsätta, 
eftersom det har hjälpt många kvinnor att utveckla avlönad verksamhet inom områdena 
turism, hantverk och regionala produkter.

Möjligheten att förena arbete och familjeliv i en landsbygdsmiljö förhindras av avståndet 
mellan bostaden, arbetsplatsen och de olika tjänsterna. På grund av den ojämlika fördelningen 
av hushållsarbetet i ett par konfronteras kvinnor ofta med frågan om att förena arbets- och 
familjelivet. EU bör stödja medlemsstaterna när det gäller att främja möjligheten att förena 
arbets- och familjeliv i både landsbygds- och stadsområdena, särskilt i ekonomiskt 
underutvecklade landsbygdsregioner, i nära samband med samhällena, genom att främja 
tillgången till sysselsättning, främst arbeten inom lokalsamhället, genom att utveckla 
hjälptjänster för hushållssysslor och göra olika kommunikationsmedel mer lättillgängliga. 
Eftersom dessa delar tillhör den offentliga sfären är ett annat viktigt element knutet till det
föränderliga sociala beteendet och rör fördelningen av hushållsarbetet mellan kvinnor och 
män. Detta måste ske individuellt, men den övergripande sociala utvecklingen måste drivas 
framåt.


