STATEMENT
Bruxelles, november 2011

Den Europæiske Kvindelobbys prioriteter for det danske
formandskab for Den Europæiske Union
D. 1. januar 2010 overgår formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union (EU) fra Polen til Danmark. Den
Europæiske Kvindelobby (EWL) er den største sammenslutning af kvindeorganisationer i Europa med mere end
2000 medlemsorganisationer. EWL opfordrer det danske formandskab til at blive en af de ledende kræfter for
kvinders rettigheder i Europa på trods af den nuværende finansielle, økonomiske og sociale krise. Både på
europæisk og på nationalt niveau oplever vi, hvordan krisen udnyttes til at skære ned i bevillingerne til
institutioner og aktiviteter med relation til kvinders rettigheder og kønsmæssig ligestilling og hvordan disse
spørgsmål bliver mindre synlige og mister fokus. Disse nedskæringer truer også selve eksistensen af
kvindeorganisationer. Kvinde-NGO’er er nødvendige for udviklingen af et ordentligt demokrati, vækst og velfærd.
Denne tendens sætter ikke blot den nylige fremgang på spil; den risikerer også at skabe seriøs tilbagegang i
forhold til for eksempel støtte og forebyggelse af vold mod kvinder, fremme af kvinders økonomiske
uafhængighed eller kampen mod negative kønsstereotyper.
EWL opfordrer til, at det danske formandskab sikrer sig, at der i forbindelse med forhandlingerne af den flerårige
finansielle ramme 2014-2020 bliver afsat tilstrækkelige, forudsigelige og bæredygtige midler til at fremme
ligestillingen mellem kvinder og mænd. Vi vil også gerne se fremgang i forhold til vedtagelsen af den
kønsrelaterede politik, som er til forhandling i øjeblikket samt i forhold til fuld integration af
kvinderettighedsperspektiver i alle europæiske sociale og økonomiske politikker, inklusiv implementering af
Europa 2020-strategien. EWL har også forhåbninger om, at det danske formandskab vil udøve progressivt og
ambitiøst lederskab af Rådet for Den Europæiske Union både i sin politik og i de lovgivningsmæssige opgaver, i
forhold til spørgsmål om kvinders menneskerettigheder, især i forhold til kampen mod alle former for mænds
vold mod kvinder samt i forhold til sikring af kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder.
Den Europæiske Kvindelobby opfordrer det danske formandskab til at:
1.

Sikre løbende synlighed, støtte til og fokus på kvinders rettigheder og kønsmæssig ligestilling. Og særligt i
forbindelse med de igangværende forhandlinger om EU’s flerårige finansielle ramme 2014-2020 og de
sektorspecifikke støtteprogrammer at tage skridt i retning af at sikre, at der ikke sker en nedprioritering
af niveau og forudsigeligheden i EU-midler til aktiviteter omkring kvinders rettigheder og ligestilling,
herunder bekæmpelsen af vold mod kvinder, i relation til både interne og eksterne politikker.

2.

Tage en lederrolle i Rådets forhandlinger med henblik på at nå til enighed om en revision af
barselsdirektivet1. Denne revision bør omfatte en forhøjelse af barselsorlovens bestemmelser fra 14 uger
til 20 uger samt indførelsen af to ugers barsel til nybagte fædre, begge fuldt betalt, som fastsat i den
lovgivningsmæssige beslutning vedtaget af Europaparlamentet d. 20. oktober 2010.

3.

Sikre vedtagelsen af en omfattende europæisk strategi i forhold til at udrydde alle former for mænds
vold mod kvinder i EU, som lovet af EU-Kommissionen og krævet af Rådet i marts 2010, herunder
etableringen af et europæisk år for stop vold mod kvinder, og opfordrer EU-Kommissionen og Rådet til at

1

Forslag til et DIREKTIV FOR EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET om ændring af Rådets direktiv 92/85/EEC om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring
af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere som er gravide, som lige har født, eller som ammer
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arbejde med retslige instrumenter som en del af strategien for et Europa frit for mænds vold mod kvinder
(herunder prostitution og trafficking af kvinder).
4.

Sikre at alle kvinder får udbytte af de højeste standarder for seksuel og reproduktiv sundhed og
rettigheder, herunder i særdeleshed kvinder fra sårbare grupper, som risikerer diskriminerende praksis
(tvunget sterilisering, seksuel og genitial lemlæstelse, manglende adgang til sikre aborter, manglende
adgang til familieplanlægning, diskriminering i forhold til adgang til assisterede reproduktionsteknologier
etc.) og sikring af seksuel uddannelse og information til alle unge i Europa.

5.

Fremme en progressiv diskussion omkring bindende positive særforanstaltninger som den mest effektive
måde at opnå lige repræsentation af kvinder og mænd i politisk og økonomisk beslutningstagen. I
særdeleshed i forhold til at arbejde på at opnå enighed blandt EU-medlemsstaterne om nødvendigheden af
bindende EU-lovgivning for at opnå kønsbalance i bestyrelser og sikre en effektiv opfølgning på EUKommissionens vice-præsident Redings kommende forslag om en EU-indsats på dette område.

6.

Sikre at fremme af ligestilling mellem kvinder og mænd, herunder kvinders økonomiske uafhængighed
som en vigtig forudsætning for ligestilling mellem kvinder og mænd; ordentlige ansættelser for kvinder og
mænd; håndtering af den manglende ligestilling i forhold til løn og pension; social- og sundhedsvæsnet;
bæredygtig social udvikling, herunder målsætning om at løfte mindst 20 millioner mennesker ud af
fattigdom2, er kernen i implementering, indberetning og monitorering af Europa 2020-strategien.

7.

Tage en ledende rolle i Rådets forhandlinger med henblik på at gøre fremskridt i forhold til en vedtagelse af
udkastet til direktiv om bekæmpelse af diskrimination på baggrund af religion, alder, handicap eller
seksuel orientering i henhold til Europa-Parlamentets Resolution3 og de forslag, som EWL og antidiskriminations netværkene har fremlagt. Og i forbindelse med opfølgningen på den europæiske
ligestillingspagt igangsætte debat om ’behovet for at undersøge grundene til flerdimensionel
diskrimination og at finde effektive metoder til at udrydde det’4.

8.

Sikre en stærk forbindelse mellem den europæiske union og dens medlemsstater og at relevante processer
finder sted i internationale institutioner, i særdeleshed EU og medlemsstaternes ratifikation af
Europarådets konvention om vold mod kvinder, mere fokus på den juridisk bindende CEDAW-konvention
og tilstrækkelig støtte, herunder finansielle løfter til FN’s Kvindeenhed

2

Se punkt 6 ”fattigdomsreduktion bør tage hensyn til såvel kvinders som mænds specifikke situation (…)” i Rådets konklusioner i Den europæiske platform
mod fattigdom og social udstødelse: En europæisk ramme for sociale og territorial samhørighed, 3073. samling i Rådet for beskæftigelse, sociale
anliggender, sundhed og forbrugerbeskyttelse, Bruxelles 7. marts 2011.
3
Europa-Parlamentets resolution fra 2. april 2009 om forslag til et rådsdirektiv om gennemførsel af principperne for ligebehandling af personer uafhængigt
af religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering (COM(2008)0426 – C6 – 0291/2008 – 2008/0140 (CNS)), tilgængelig på:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0211+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN (engelsk version)
4
Rådet for Den Europæiske Union Council conclusions on the European Pact for gender equality for the period 2012-2020 3073. samling i Rådet for
beskæftigelse, sociale anliggender, sundhed og forbrugerbeskyttelse, Bruxelles 7. marts 2011.

