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Jämställdhet, solidaritet, handling
Kampen för kvinnors rättigheter och jämställdhet på alla livets områden är central 
för de politiska rörelser som försöker bekämpa ojämlikhet, åstadkomma 
förändringar och skapa samhällen som kännetecknas av delaktighet och 
solidaritet. Det handlar om rättvisa. Därför har vänstern alltid spelat en ledande 
roll när det gäller att sätta kvinnokampen på dagordningen, bekämpa bristen på 
jämställdhet och arbeta för sociala framsteg och jämlikhet för alla.
Ledamöterna från Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster (GUE/NGL) 
verkar med beslutsamhet på nationell, europeisk och internationell nivå för 
kvinnors rättigheter, inklusive främjande av sexuella och reproduktiva rättigheter, 
bekämpande av våld mot kvinnor och stärkande av kvinnors ekonomiska 
rättigheter och oberoende samt kvinnors sociala rättigheter och jämlikhet vad 
gäller sysselsättning, utbildning, möjligheten att kombinera arbete och privatliv, 
skydd av barn, social trygghet, deltagande och representation.



Utmaningarna
Dagens dominerande nyliberala ekonomiska doktriner, som fördjupats av 
åtstramningar och politik som genomdrivits av ”trojkan” (Europeiska 
centralbanken, Europeiska kommissionen och Internationella valutafonden), har 
särskilt allvarliga konsekvenser för kvinnor och innebär ett enormt bakslag för 
jämställdheten. Om man ska kunna försvara kvinnors rättigheter och jämställdhet 
på EU-nivå i den rådande ekonomiska och politiska miljön krävs det därför också 
att man gör motstånd mot den nyliberala ekonomiska styrning som utformas på 
EU-nivå, och som påtvingas medlemsstaterna. Det krävs alternativ för en hållbar 
och grön ekonomi som bygger på jämställdhet och social rättvisa. 
Majoriteten av de människor som lever i fattigdom är kvinnor, och kvinnornas 
arbetsvillkor blir allt osäkrare. Timlöneklyftan mellan könen är fortfarande i 
genomsnitt 16 procent i EU. I synnerhet migrantkvinnornas arbetsvillkor har 
försämrats, med lägre löner och begränsade eller inga arbetstagarrättigheter och 
sociala rättigheter.
Mäns våld mot kvinnor dödar över 1 000 kvinnor i Europa varje år. En av tre 
kvinnor har upplevt fysiskt och/eller sexuellt våld och 43 procent har upplevt 
psykiskt våld. Detta våld är en konsekvens av den bristande jämlikheten på alla 
områden i livet och utgör ett hinder för jämställdhet. 
I flera EU-länder nekas kvinnor rätten att fritt besluta över sina kroppar och 
sin sexualitet och har ingen, eller kraftigt begränsad, tillgång till rimligt prissatta 
offentliga tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa, inklusive abort. 
Kvinnor utför fortfarande merparten av det obetalda omsorgs- och 
hushållsarbetet. Över hela Europa råder det brist på lättillgängliga, högkvalitati-
va och rimligt prissatta omsorgstjänster. 



Invandrarkvinnor har särskilt dåliga arbetsvillkor, utsätts för diskriminering och har 
ofta ingen möjlighet att få en egen oberoende rättslig ställning. Papperslösa 
migrantkvinnor löper särskild risk för utnyttjande och våld och har begränsade 
möjligheter att rapportera om trakasserier eller våldshandlingar utan att riskera 
avvisning.
Krig, konflikter och tilltagande militarisering fortsätter att ödelägga kvinnors 
och flickors liv runt om i världen. 
Strukturerna för beslutsfattande på EU-nivå och nationell nivå präglas fortfarande 
av en extrem obalans mellan könen. Bara i genomsnitt 27,7 procent av de 
nationella parlamentsledamöterna är kvinnor (2014).
Diskriminering av homosexuella, bisexuella, transpersoner, queerpersoner 
och intersexuella personer (HBTQI), i stor utsträckning grundad på 
könsstereotyper och patriarkala uppfattningar om kön och genus, förekommer 
fortfarande i hela Europa.



GUE/NGL:s prioriteringar för att främja kvinnors rättigheter och 
jämställdhet
Solidaritet, inte åtstramningar – GUE/NGL försvarar kvinnors rättigheter genom 
att föreslå en alternativ ekonomisk politik och förvaltning. Vi säger NEJ till EU:s 
rådande åtstramningsåtgärder, som ökar klyftorna mellan könen – Vi säger JA till 
en rättvisare fördelning av välståndet, som medger ökade investeringar i offentlig 
service, inklusive omsorg, hälso- och sjukvård och utbildning.

Ökad sysselsättning bland kvinnor, med full respekt för arbetstagarnas 
rättigheter och bekämpande av arbetslöshet och olika osäkra anställningsformer.

Försvar av såväl kvinnors som mäns rätt att kombinera arbete och föräldraskap, 
utan diskriminering på arbetsmarknaden eller i de sociala trygghetssystemen.

Rätt för kvinnor att fritt bestämma över sina kroppar och ha tillgång till laglig och 
fri abort och högkvalitativa tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa.

Stopp för alla former av våld mot kvinnor.

Främjande av en miljömässigt och socialt hållbar ekonomi: Centrala frågor som 
hållbar tillväxt, konsumtion, makt, deltagande i civilsamhället, resurser, energi, 
gröna jobb och rörlighet/transporter måste betraktas ur ett 
jämställdhetsperspektiv.

En garanterat jämn könsfördelning i beslutsfattandet.

En migrations-, flykting- och integrationspolitik som stärker migranternas 
rättigheter och rättigheterna för etniskt marginaliserade kvinnor och deras 
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familjer, särskilt deras barn.

Fokus på jämställdhet som en central fråga inom EU:s utrikespolitik, inklusive i 
handels-, utvecklings- och säkerhetspolitiken.

Främjande av jämställdhetsintegrering av de övriga parlamentsutskottens 
arbete.

Vårt arbete i Europaparlamentet
Parlamentsarbete
GUE/NGL-gruppen är en mycket viktig kraft i arbetet med att få 
Europaparlamentet att prioritera kvinnors rättigheter och jämställdhet. Vi 
utarbetar parlamentariska betänkanden och frågor, deltar i debatten under 
utskotts- och plenarsammanträden och anordnar utfrågningar, debatter och 
seminarier, i förhoppning om att få till stånd en ständigt pågående och öppen 
dialog mellan vår grupp och samhället. 
Att synliggöra kvinnornas kamp
Jämställdhetsarbetet handlar också om att ge kvinnor egenmakt, att göra kvinnor 
i alla åldrar och med alla bakgrunder hörda och att synliggöra de alternativ som 
kvinnorna skapar – tillsammans med alla feminister.
Koalitionsbyggande
För att kunna förändra våra samhällen måste vi slå oss samman och agera 
gemensamt. GUE/NGL-gruppen främjar nära samarbete med 
kvinnorättsorganisationer, fackföreningar och sociala rörelser i vidare mening.
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GUE/NGL-gruppens ledamöter i Europaparlamentets utskott för 
kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män: 
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GUE/NGL står för en vision om en 

Europeisk integrationsprocess som bygger på 

solidaritet, arbetstagarnas rättigheter, fred, 

jämställdhet, medborgerliga fri-och rättigheter, 

demokrati och miljöansvar. Vi är en grupp av 52 

medlemmar från 22 olika politiska 

delegationer. Vi är den enda politiska grupp i 

Europaparlamentet som har en jämn 

könsfördelning bland våra medlemmar.


