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Sveriges Kvinnolobby uppmanar regeringen att jämställdhetsintegrera det nationella
reformprogrammet för 2012
Som medlem av European Women’s Lobby (EWL), den Europeiska Unionens största
paraplyorganisation för kvinnorörelsen, följer Sveriges Kvinnolobby den nationella
implementeringen av Europa 2020‐strategin. Vi anser att de prioriteringar som just nu är i
färd med att utvecklas kommer att sätta standarden för efterföljande år. För att säkerställa
att 2020‐strategin redan från början genomförs på ett sätt som främjar kvinnors rättigheter
och jämställdhet mellan kvinnor och män, vill vi därför belysa ett antal punkter.
Vi uppmanar Dig att säkerställa att Sveriges nationella reformprogram har ett tydligt
jämställdhetsperspektiv med fokus på kvinnors rättigheter. Som Du känner till antog rådet
för sysselsättning och socialpolitik, hälso‐ och sjukvårdsfrågor samt konsumentfrågor, den 7
mars förra året en ny jämställdhetspakt för åren 2011‐2020. Pakten uppmanar
medlemsländerna att ”tillämpa ett jämställdhetsperspektiv och främja jämställdhetspolitiska
frågor i utvecklande och implementering av de nationella reformprogrammen, särskilt ifråga
om riktlinjer för sysselsättningspolitik.” Vidare förnyades åtaganden gällande barnomsorg
(Barcelonamålen).
Den Europeiska kommissionens årliga tillväxtrapport för 2012 innehåller specifika
rekommendationer för att ta itu med arbetslöshet och den ekonomiska krisens sociala
konsekvenser. Mot bakgrund av detta uppmanar vi Dig att säkerställa att Sveriges
nationella reformprogram jämställdhetsintegreras. För detta ändamål krävs att
programmet innefattar långsiktiga investeringar i social infrastruktur, inklusive lämpliga
sociala förmåner och pensioner, samt offentliga tjänster som vård av barn och anhöriga.
Detta innebär att det nationella reformprogrammet måste innehålla en detaljerad plan för
att förbättra de sociala välfärds‐ och trygghetssystemen, särskilda åtgärder ifråga om
lönegapet mellan könen och dess orsaker, samt särskild hänsyn till kvinnor i bekämpandet av
fattigdom och social exkludering. För detta krävs en aktiv integrationspolitik samt att de
nationella målen är könsspecifika. Det nationella reformprogrammet i sin helhet, inklusive
dess makroekonomiska element, skall vara jämställdhetsintegrerat.
Vi förväntar oss att Sveriges nationella reformprogram kommer att innefatta konkreta
åtgärder för att avskaffa könsdiskriminering och främja jämställdhet på livets alla områden.
Vi förväntar oss också att regeringen verkar för att frågan om jämställdhet får

uppmärksamhet inom EU mot bakgrund av den ekonomiska krisen, samt att Sverige aktivt
bidrar till att lyfta jämställdhetsfrågor i arbetet med Europa 2020‐strategin.
Sveriges Kvinnolobby bistår gärna i utarbetandet av Sveriges nationella reformprogram för
2012.
Med vänliga hälsningar,

Gertrud Åström
Ordförande Sveriges Kvinnolobby

