
• Kvinders repræsentation i beslutningsprocessen
Trods væsentlige forandringer i løbet af de seneste tiår, hvor kvinder har fået formel adgang til den
politiske verden og til de fleste steder, hvor beslutninger om vores tilværelse træffes, er kvinderne stadig
særdeles underrepræsenteret i politik, fagforeninger, frivillige organisationer og generelt i alle magtcentre.
Kvindernes underrepræsentation i beslutningsprocessen er en form for demokratisk underskud, som er
ensbetydende med uudnyttede menneskelige muligheder og ressourcer. PES-gruppen er af den
opfattelse, at ansvaret bør deles mellem kvinder og mænd på alle niveauer, og vi mener, at det er
nødvendigt at indføre kvoter for at nå dette mål.

• Kvinder og beskæftigelse
Det europæiske projekt har resulteret i større lighed mellem kvinders og mænds rettigheder. PES-
gruppen har helhjertet støttet lovgivningsmæssige initiativer, som har til formål at bekæmpe
beskæftigelsesmæssig diskrimination og omfatter lige løn for lige arbejde, deltidsarbejde, rettigheder i
forbindelse med barsel, barselsorlov osv. Der er dog stadig stor afstand mellem det juridiske grundlag
for lighed og virkelighedens verden. Skønt kvinder er godt repræsenteret i arbejdsstyrken i alle EU-
medlemsstaterne, er deres lønninger stadig lavere, og der er ulige karriereudviklingsmuligheder, højere
arbejdsløshed og større usikkerhed i ansættelsen. Lige deltagelse for mænd og kvinder på
arbejdsmarkedet er en væsentlig forudsætning for at opnå lighed mellem kvinder og mænd i samfundet.
Det er nødvendigt at fremme systematisk brug af lighed for at gøre det muligt for befolkningen at finde
en balance mellem arbejds- og familieliv.

• Integration af kønsaspektet
Vi mener, at Europa-Parlamentet bør gå forrest i integrationen af kønsaspektet, såvel i Parlamentets
politiske arbejde som ved at integrere kønsdimensionen i dets egen organisation. I en rapport iværksat
af PES-gruppen og vedtaget af Europa-Parlamentet foreslås det, at alle Parlamentets udvalg og
delegationer bør udpege et parlamentsmedlem, som skal indarbejde kønsaspektet i deres arbejde. Vi
ønsker også, at denne model skal blive til virkelighed for alle Europas borgere, og vi ser gerne, at
modellen bliver systematisk anvendt – gennem en positiv indsats – i alle politikker i Europa.

• Kvindernes rolle i et udvidet Europa
Udvidelsesprocessen betyder en samling af Europa, hvor kvinder kan spille en ny rolle, fordi kvinders
rettigheder er nødvendige for sociale fremskridt. Vi ønsker at sikre, at alle medlemsstaterne i et udvidet
Europa respekterer kvinders rettigheder, og at de tilpasser deres lovgivning i overensstemmelse med
gældende fællesskabsret inden for ligestillingsområdet, og endnu vigtigere at de gør det på en sådan
måde, at denne lovgivning omsættes til konkret lighed mellem kvinder og mænd.
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De Europæiske Socialdemokraters Gruppe (PES-gruppen) mener,
at lighed mellem kvinder og mænd er et grundlæggende
demokratisk princip. 



• Kvinder og Det Europæiske Konvent om Europas fremtid
Det er vores overbevisning, at den kommende europæiske forfatning bør institutionalisere ligheden mellem kvinder
og mænd. For at nå dette mål bør den kommende forfatning også omfatte lighedsprincippet mellem kvinder og
mænd i alle samfundsforhold og ikke blot i beskæftigelsesforhold. Fremtidens Europa kan kun være demokratisk,
hvis kvinderne inddrages fuldt og helt. Desuden er vi imod enhver henvisning til religion i forfatningen. Vi mener, at
der bør være en klar opdeling mellem kirke og stat, samtidig med at fuldstændig frihed til at vælge overbevisning er
en af demokratiets grundpiller.

• Kvindernes rolle i fredsprocessen
Beslutninger om krig og fred træffes næsten udelukkende af mænd. Vi mener, at kvinder systematisk bør være
en del af de officielle konfliktløsningsprocesser, og de bør være at finde blandt repræsentanterne i alle
fredsforhandlingerne, eventuelt ved at oprette kvinderåd, som rådgiver FN's Sikkerhedsråd. Kvinder spiller også
en vigtig rolle i genopbygningen af deres samfund, når konflikterne er løst.

• Vold mod kvinder skal ophøre
Kvinder fra alle samfundslag og i alle aldre udsættes dagligt for psykologisk og fysisk vold i deres familie, på
arbejdspladsen og i sociale situationer. Vi arbejder for at øge offentlighedens viden om denne vold, men ofrene
mangler tilstrækkelig beskyttelse, støtte og juridisk forsvar. På europæisk plan har socialdemokraterne sikret og
støttet DAPHNE-programmet gennem økonomiske initiativer for at gøre noget ved volden over for kvinder og børn.
Dette program giver mulighed for deltagelse af frivillige organisationer og lokale myndigheder og omfatter også de
lande, der bliver optaget i EU i 2004. Vi agter også at foreslå et europæisk år mod vold.

• Forplantning og seksualitet
Vi er opmærksomme på ulighederne inden for familieplanlægning,
svangerskabsforebyggelse, seksualundervisning, abort og graviditet
i EU's nuværende og kommende medlemsstater. På vores foranledning
har Europa-Parlamentet vedtaget en rapport, som anbefaler, at alle
medlemsstater (nuværende og kommende) vedtager sunde nationale
politikker for seksuel reproduktionssundhed, som sætter høje
kvalitetsstandarder i kampen mod brystkræft.

• Kvinder og fundamentalisme
Vi er opmærksomme på, at fundamentalisme – uanset religion – spiller en
væsentlig negativ rolle for kvindernes frigørelse og kan føre til overtrædelse
af deres grundlæggende rettigheder. Religion, traditionelle kulturer og
sædvaner samt lovgivning, som er uforenelig med kvinders rettigheder, må
ikke krænke de rettigheder, som er vedtaget gennem internationale
traktater og konventioner. Vi foreslår derfor, at regler og traditioner, som
krænker kvinders grundlæggende rettigheder, skal være forbudt i hele EU.

Kontakt

http://www.socialistgroup.org

De Europæiske Socialdemokraters Gruppe
Europa-Parlamentet, rue Wiertz, B-1047 Bruxelles
Tlf.: +32 2 284 21 11 (Bruxelles) eller +33 3 88 17 40 01 (Strasbourg)
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