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Parlamentets kamp för jämställdhet i EU

Så jobbar Europaparlamentet för att skydda kvinnors rättigheter på arbetsmarknaden. Foto: Brooke Cagle on Unsplash

Så jobbar EU och Europaparlamentet för att skydda kvinnors rättigheter och för att 
förbättra jämställdheten på arbetsplatser, i politiken och andra områden.

Sedan starten har Europeiska unionen jobbat för att främja jämställdhet och ett mer socialt 
Europa.

EU har godkänt lagstiftning, rekommendationer, utbyter erfarenheter och goda exempel, samt 
tillhandahåller medel för att stödja medlemsstaternas åtgärder. Europaparlamentet antar 
regelbundet egna initiativrapporter i jämställdhetsfrågor och kräver hårdare ansträngningar för 
att öka jämställdheten.
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https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sv/sheet/59/equality-between-men-and-women
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/eu-affairs/20170616STO77648/sociala-europa-vad-gor-parlamentet-inom-socialpolitik
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/eu-affairs/20170616STO77648/sociala-europa-vad-gor-parlamentet-inom-socialpolitik
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628272/EPRS_BRI(2018)628272_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/social/20170203STO61042/gender-equality-time-to-close-the-gap


Jämställdhet mellan kvinnor och män: har vi nått dit än?
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/gender-equality-are-we-there-yet_N01_AFPS_230303_GDEQ_ev

Europaparlamentet har alltid varit väldigt aktiva i arbetet med att uppnå jämställdhet mellan män 
och kvinnor och har bland annat ettpermanent utskott som jobbar med kvinnors rättigheter och 
jämställdhet. Varje år i samband med Internationella kvinnodagen den 8 mars uppmärksammar 
också parlamentet dessa frågor genom olika evenemang.

I januari 2022 förnyade ledamöterna sitt krav på ett nytt rådsformat där ministrar och 
statssekreterare ansvariga för jämställdhet möts. Ledamöterna hoppas att en sådan ny 
rådskonstellation skulle kunna driva på viktiga jämställdhetsinitiativ, såsom ratificeringen av 
Istanbulkonventionen om att bekämpa våld mot kvinnor.

Parlamentet godkände i februari 2021 en resolution för att bedöma hur utvecklingen av kvinnors 
rättigheter sett ut under de senaste 25 åren och vilka utmaningar som återstår. Ledamöterna 
uttryckte sina farhågor kring bakslagen för jämställdheten i vissa medlemsländer och risken att 
frågan hamnar än mer i skymundan på medlemsländernas agenda. Parlamentet uppmanade 
också kommissionen att säkerställa att kvinnors rättigheter beaktas i alla dess förslag, att ta 
fram konkreta planer för att minska kvinnors fattigdomsnivåer och att intensifiera insatserna för 
att överbrygga lönegapet mellan könen.

Se mer i vår tidsaxel över EU:s kamp för kvinnors rättigheter  
 
 

Jämställdhetsveckan i Europaparlamentet
För att markera vikten som läggs på jämställdhet införde Europaparlamentet en årlig europeisk 
jämställdhetsvecka 2020. Jämställdhetsveckan ger tillfälle för parlamentets utskott att betrakta 
frågor och problem som de behandlar ur ett genusperspektiv. Du kan se vilka frågor som 
diskuteras i oktober 2022 på Europaparlamentets multimediacenter. 
 

Kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter 
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/gender-equality-are-we-there-yet_N01_AFPS_230303_GDEQ_ev
https://www.europarl.europa.eu/committees/sv/femm/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/sv/femm/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20230224STO76403/international-women-s-day-the-gender-aspects-of-energy-poverty
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0058_SV.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0058_SV.html
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/international-women-s-day-2021/20210225STO98706/timeline-milestones-in-the-eu-s-fight-for-women-s-rights-video
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20221017IPR43702/parliament-to-hold-its-third-european-gender-equality-week
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20221017IPR43702/parliament-to-hold-its-third-european-gender-equality-week
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/webstreaming


 

I juni 2021 godkände parlamentet ett betänkande som uppmanar EU-länderna att skydda och 
förbättra kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa. Ledamöterna vill ha allmän rätt till säker och 
legal abort, kvalitativa preventivmedel och sexundervisning på grundskole- och gymnasienivå. 
De krävde också undantag för moms på mensprodukter.

I mars 2022 godkände Europaparlamentet den tredje generella handlingsplanen som syftar till 
att främja sexuell och reproduktiv hälsa samt rättigheter i länder utanför EU, samt trygga allmän 
tillgång i EU-länderna. 
 

Jämställdhet på jobbet 
 

Mamma-, pappa- och föräldrarledighet
2019 godkände EU nya regler för arbete och familjeliv som ska underlätta för föräldrar och 
vårdare att kombinera arbetsliv och familjeliv – och ge incitament för fler pappor att stanna 
hemma med barnet, samtidigt som det skulle innebära att kvinnors sysselsättningsgrad ökar.

Läs mer om hur EU bekämpar könsbaserat våld.

EU-lagstiftning för jämställdhet på arbetsplatsen

Regler för anställningar (lika lön, arbetsförhållanden och trakasserier)• 

Regler för egenföretagare• 

Rätt till föräldraledighet• 

Lönegapet mellan könen
Parlamentet kräver också konkreta åtgärder för att minska lönegapet mellan könen, skillnaden i 
inkomster mellan kvinnor och män – vilket i EU 2020 var i genomsnitt 13 procents skillnad, samt 
pensionsgapet,skillnaden i vad män och kvinnor får ut i pension, vilken uppgick till 29 procent 
2019 
. Parlamentet kräver också åtgärder för att hantera kvinnlig fattigdom, då kvinnor är mer utsatta 
än män och riskerar i högre grad att hamna i fattigdom.
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210621IPR06637/eu-countries-should-ensure-universal-access-to-sexual-and-reproductive-health
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20180706STO07413/arbete-och-familjeliv-nya-regler-ska-ge-battre-balans
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20210923STO13419/how-the-eu-is-tackling-gender-based-violence
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Gender_pay_gap_statistics
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20170609STO77059/sa-vill-parlamentet-minska-pensionsgapet-mellan-man-och-kvinnor
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210203-1
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210203-1
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20160418STO23760/maria-arena-kvinnors-fattigdom-ar-ett-resultat-av-livslang-diskriminering


I december 2022 kom förhandlarna från Europaparlamentet och EU-länderna överens om att 
företag i EU kommer behöva lämna ut information som gör det enkalre att jämföra löner för dem 
som arbetar för samma arbetsgivare.

Europaparlamentet antog i mars 2023 nya regler om insyn i lönesättningen. Om 
lönerapportering visar att löneskillnaden mellan könen är fem procent eller högre måste 
arbetsgivare göra en gemensam lönebedömning i samarbete med arbetstagarens företrädare. 
EU länder kommer behöva införa effektiva, proportionella och avskräckande påföljder, såsom 
böter, för arbetsgivare som bryter mot reglerna. Yrkestitlar och utlysning av lediga tjänster 
måste vara könsneutrala.

Ministerrådet måste formellt godkänna direktivet innan texten blir lag.

Läs mer om vad EU gör för att minska lönegapet.

Minska lönegapet mellan könen
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/closing-europe-s-gender-gap

Mer kvinnor inom informations- och kommunikationsteknik, 
samt naturvetenskap
Kvinnor är också underrepresenterade inom Europas digitala sektor och söker sig i längre 
utsträckning till utbildningar på området. I en resolution som de antog 2018 uppmanade 
parlamentsledamöterna EU-länderna att vidta åtgärder för att kvinnor ska integreras i sektorer 
inom informations- och kommunikationsteknik. Utbildning på områden inom vetenskap, teknik 
och matematik ska också främjas. 
 
 

Kvinnor i bolagsstyrelser
I november 2022 godkände Europaparlamentet banbrytande regler för att öka jämställdheten i 
bolagsstyrelser. Direktivet ”Women on Boards” syftar till att införa ööpna rekryteringsprocesser 
till företag så att minst 40 procent av icke-verkställande direktörstjänster eller 33 procent av alla 
direktörstjänster innehas av det underrepresenterade könet senast i slutet av juni 2026.
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221212IPR64524/gender-pay-gap-deal-reached-on-binding-pay-transparency-measures
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20230327IPR78545/loneskillnader-parlamentet-antar-nya-regler-om-insyn-i-lonesattningen
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20200227STO73521/how-to-close-the-gender-pay-gap-in-the-eu-video
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/closing-europe-s-gender-gap
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20180301STO98927/starkare-stallning-for-kvinnor-i-den-digitala-sfaren
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0102_SV.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0102_SV.html
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20221118IPR55706/parliament-approves-landmark-rules-to-boost-gender-equality-on-corporate-boards
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20221118IPR55706/parliament-approves-landmark-rules-to-boost-gender-equality-on-corporate-boards


Förhandlare från parlamentet och rådet nådde tidigare i år en preliminär överenskommelse om 
jämställdhet i styrelser i börsnoterade företag.

EU-länderna måste genomföra de nya reglerna inom två år. Små och medelstora företag som 
har färre än 250 anställda är undantagna från reglerna.

" Varje medlemsstat ska se till att principen om lika 
lön för manliga och kvinnliga arbetstagare för lika 
arbete eller arbete med lika värde tillämpas "
Artikel 157 –   fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Förhindra våld mot kvinnor 
 

EU bekämpar våld mot kvinnor på flera sätt. Parlamentet har också riktat uppmärksamhet mot 
behovet av att bekämpa specifika former av våld – som sexuella trakasserier, människohandel, 
tvingad prostitution, kvinnlig könsstympning, stalking och våld på nätet.

I februari uppmanade ledamöterna kommissionen att lägga fram ett förslag till EU-direktiv som 
ska förebygga och bekämpa alla former av könsbaserat våld. Kommissionen ska presentera ett 
förslag för parlamentet i mars 2022.

Inom EU beräknas 22 procent av kvinnor upplevt fysiskt eller sexuellt våld. 43 procent har 
upplevt psykiskt våld.  
 

Från migrationspolitik till EU-handel 
 

Parlamentet har upprepade gånger uppmanat EU-kommissionen att öka överensstämmelsen 
mellan jämställhetspolitiken och den övriga politiken – på områden som handel, utveckling, 
jordbruk, sysselsättning och migration.

I en resolution som antogs 2018 krävdes en uppsättning av EU-omfattande 
jämställdhetsriktlinjer som en del av bredare reformer av migrations- och asylpolitiken.

I ett betänkande som ledamöterna godkände 2018 efterlyste de att kvinnors roll beaktas i 
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220603IPR32195/women-on-boards-deal-to-boost-gender-balance-in-companies
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0058_EN.html#def_1_2
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0058_EN.html#def_1_2
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0073_SV.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0073_SV.html
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20180112IPR91643/climate-change-mitigating-the-impact-on-women


åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna, samt att stärka kvinnor och skydda de mest 
sårbara.

Alla handelsavtal inom EU måste också innehålla bindande och verkställbara bestämmelser för 
att säkerställa respekten för mänskliga rättigheter, inklusive jämställdhet, enligt en resolution 
som antogs 2018. 
 

Kvinnor i politiken 
 

Parlamentet har återkommande belyst vikten av jämlikhet inom politiken och främjat kvinnors 
deltagande i beslutsprocesser på alla nivåer.

I ett betänkande från januari 2016 uppmanade parlamentet de europeiska partierna att se till att 
både män och kvinnor nominerades som kandidater till positionerna i Europaparlamentet för 
den kommande mandatperioden. I parlamentet, vars arbete började i juli 2019 är fler kvinnor än 
någonsin ledamöter, nu utgär de 39,3 procent av ledamöterna jämfört med 36,5 procent i slutet 
på föreegående mandatperiod. 

Se mer i vår grafik om kvinnor i Europaparlamentet.  
 

Jämställdhet och coronapandemin 
 

Europaparlamentet är oroat för att coronakrisen har ökat ojämlikheten. Pandemin kan tvinga 
ytterligare 47 miljoner kvinnor och flickor under fattigdomsgränsen globalt. Dessutom befinner 
sig kvinnor i frontlinjen i kampen mot covid-19 – av 49 miljoner anställda inom sjukvårdssektorn 
i EU är 76 procent kvinnor. Pandemin har också slagit mot sektorer inom ekonomin där kvinnor 
traditionellt är sysselsatta exempelvis inom omsorgs- och hushållsyrken.

Läs mer om hur covid-19 drabbat kvinnor.

Ökningen av obetalt omsorgsarbete och arbete hemifrån under pandemin har drabbat kvinnors 
balans mellan arbete och privatliv och mentala hälsa. Statistik visar att kvinnor drabbats hårdare 
än män.

Se vår grafik om distansarbete, obetald omsorg och mental hälsa för kvinnor och män 
under coronapandemin. 
 

Läs mer om hur EU arbetar med sociala frågor 
 

Så förbättrar EU arbetstagares rättigheter och arbetsvillkor • 
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0066_SV.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0010_SV.pdf?redirect
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/internationella-kvinnodagen-2019/20190226STO28804/kvinnor-i-parlamentet-grafik
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/internationella-kvinnodagen-2019/20190226STO28804/kvinnor-i-parlamentet-grafik
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/internationella-kvinnodagen-2019/20190226STO28804/kvinnor-i-parlamentet-grafik
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/internationella-kvinnodagen-2019/20190226STO28804/kvinnor-i-parlamentet-grafik
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/09/gender-equality-in-the-wake-of-covid-19
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/09/gender-equality-in-the-wake-of-covid-19
https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/essential-workers
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/internationella-kvinnodagen-2021/20210225STO98702/att-forsta-hur-covid-19-drabbar-kvinnor-nyhetsgrafik
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20220303STO24641/teleworking-unpaid-care-and-mental-health-during-covid-19
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20220303STO24641/teleworking-unpaid-care-and-mental-health-during-covid-19


Vad gör EU för att minska arbetslösheten? • 
Ungas jobb: Vad gör EU? • 
Bättre folkhälsa: Vad gör EU? • 

Mer information
EU:s jämställdhetsinsitut - EIGE (en)
EU-kommissionen: "2022 report on gender equality in the EU" (en)
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https://eige.europa.eu/
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/2022_report_on_gender_equality_in_the_eu_en.pdf
mailto:webmaster@europarl.eu

