
• Kvinnors representation i beslutsfattandeprocessen
Trots de viktiga förändringar som har skett de senaste decennierna och som har givit kvinnorna formellt
tillträde till den politiska världen och till de flesta platser där beslut om våra liv fattas är kvinnorna fortfarande
kraftigt underrepresenterade inom politiken, i fackförbund, frivilligorganisationer och rent allmänt i alla
maktcentra. Underrepresentationen av kvinnor inom beslutsfattande är en form av demokratiskt underskott
och ett slöseri med mänsklig potential och mänskliga resurser. De europeiska Socialdemokraternas
parlamentsgrupp (ESP-gruppen) anser att ansvar på alla nivåer bör delas mellan kvinnor och män och menar
att kvotering är nödvändigt för att uppnå detta.

• Kvinnor och sysselsättning
Det europeiska projektet har lett till större jämlikhet när det gäller kvinnors och mäns rättigheter. ESP-gruppen
har helhjärtat stött lagstiftande åtgärder för att bekämpa diskriminering inom sysselsättning. Dessa åtgärder
handlar om lika lön för likvärdigt arbete, deltidsarbete, mödrars rättigheter, föräldraledighet etc. Trots detta
råder det fortfarande stora skillnader mellan jämställdhet enligt lagen och jämställdhet i det verkliga livet. Även
om kvinnor är välrepresenterade bland samtliga EU-medlemsstaters arbetande har de fortfarande lägre löner
än männen och är i högre grad drabbade av arbetslöshet. Dessutom har de inte samma karriärmöjligheter
och anställningstrygghet. Kvinnors och mäns lika deltagande på arbetsmarknaden är nödvändigt för att
uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män i samhället. Vi måste främja den systematiska tillämpningen av
jämställdhet för att människor ska kunna balansera yrkeslivet med familjelivet.

• Integrering av jämställdhetsdimensionen (integrering av ett jämställdhetsperspektiv)
Vi anser att Europaparlamentet bör vara en drivande kraft när det gäller integrering av ett
jämställdhetsperspektiv, både i det politiska arbetet och i integreringen av jämställdhetsdimensionen inom
dess egna strukturer. I en rapport som initierades av socialdemokraterna och som antogs av parlamentet,
föreslogs det att alla parlamentets utskott och delegationer skulle utse en medlem som skulle tillämpa
integrering av ett jämställdhetsperspektiv i sitt arbete. Vi vill att denna princip ska bli verklighet för alla
europeiska medborgare och vi vill se en systematisk tillämpning av den, med konkret agerande, inom all
europeisk politik.

• Kvinnor i ett utvidgat Europa 
Utvidgningsprocessen innebär en återförening av ett Europa där kvinnor kan få en ny roll, eftersom kvinnors
rättigheter är nödvändiga för den sociala utvecklingen. Vi vill säkerställa att alla stater i ett utvidgat Europa
respekterar kvinnors rättigheter och att de anpassar sina lagar för att införliva gemenskapens regelverk
på området lika möjligheter och, ännu viktigare, att lagarna omvandlas till konkret jämställdhet mellan kvinnor
och män.
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För oss europeiska socialdemokrater är jämställdhet mellan kvinnor
och män en grundläggande demokratisk princip.  



• Kvinnor och konventet om Europas framtid
Vi anser att den framtida europeiska konstitutionen bör institutionalisera jämställdheten mellan kvinnor och män. Därför
bör den framtida konstitutionen inkludera principen om jämställdhet mellan kvinnor och män i alla delar av samhället och
inte bara inom sysselsättningen. Kvinnor måste finnas med i alla delar av uppbyggnaden av Europa om Europa ska kunna
vara demokratiskt. Dessutom motsätter vi oss alla slags religiösa hänvisningar i konstitutionen och anser att en tydlig
separation mellan kyrka och stat tillsammans med friheten att välja sin tro är en del av demokratins grund.

• Kvinnor och fredsprocessen 
Beslut om krig och fred är fortfarande praktiskt taget uteslutande männens område. Vi anser att kvinnor systematiskt bör
bli en del av officiella konfliktlösningsprocesser och ingå bland representaterna i fredsförhandlingar, eventuellt genom
skapandet av kvinnoråd som skulle ha en rådgivande funktion i FN:s säkerhetsråd. Kvinnor har även en viktig roll i
återuppbyggandet av samhällena efter det att konflikterna har upphört.

• Upphöra med våldet mot kvinnor 
Kvinnor från alla typer av bakgrund och i alla åldrar möts dagligen av psykologiskt eller fysiskt våld inom familjen, på
arbetsplatsen eller i sociala situationer. Vi arbetar för att öka det allmänna medvetadet om detta våld, men offren saknar
tillräckligt skydd, stöd eller rättsligt försvar. På europeisk nivå har socialister säkrat och stött DAPHNE-programmet med
finansiella initiativ för att bekämpa våldet mot kvinnor och barn. Det här programmet är öppet för frivilligorganisationer,
lokala myndigheter och gäller även de länder som blir medlemmar i EU 2004. Vi kommer även att föreslå att ett europeiskt
år mot våld inrättas.

• Reproduktiva och sexuella rättigheter 
Vi är medvetna om att det existerar ojämlikheter när det gäller inställningen till
familjeplanering, preventivmedel, sexualkunskap, abort och graviditet inom EU:s
nuvarande och framtida medlemsstater. På vårt initiativ antogs en rapport av
Europaparlamentet där det rekommenderas att alla medlemsstater (nuvarande
och framtida) bör anta en solid nationell politik som täcker den sexuella och
reproduktiva hälsan, inklusive höga kvalitetsstandarder i kampen mot
bröstcancer.

• Kvinnor och fundamentalism
Vi är medvetna om att fundamentalism i alla religioner har en avsevärt negativ
effekt på kvinnans frigörelse och kan leda till kränkning av kvinnors
grundläggande rättigheter. Vi kan inte tillåta att religion, traditionella kulturer eller
utövningar och lagstiftning som är oförenlig med kvinnors rättigheter inkräktar
på de rättigheter som anges i internationella avtal och konventioner. Därför
föreslår vi att regler eller traditioner i EU bör förbjudas om de kränker kvinnors
grundläggande mänskliga rättigheter.

Kontakter

http://www.socialistgroup.org

De europeiska Socialdemokraternas parlamentsgrupp
European Parliament, rue Wiertz, B-1047 Bryssel.
Tel.: (32-2) 284 21 11 (Bryssel) eller (33-3) 88 17 40 01 (Strasbourg)
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