Jämställdhetsindex 2017: Framsteg med snigelfart
Det uppdaterade jämställdhetsindexet visar var EU står idag. Vi rör oss framåt men de
övergripande framstegen går mycket långsamt. EU:s poängtal är endast fyra poäng högre än
för tio år sedan, nu 66,2 av 100. Sverige är det land som presterar bäst med 82,6 poäng
medan Grekland backat till botten med 50 poäng. Priset till det land som har förbättrat sig
mest går till Italien, som tagit ett stort steg och ökat med 12,9 poäng vilket placerar dem på
14 plats.
– Vi förflyttar oss framåt med en snigels fart. Vi är fortfarande långt ifrån att nå ett jämställt
samhälle och alla länder inom EU kan förbättra sig. På vissa området är skillnaden till och med
större än för tio år sedan. Vårt jämställdhetsindex visar tydligt om regeringspolitiken matchar
kvinnor och mäns behov och om den fungerar eller inte, säger Virginija Langbakk, Europeiska
jämställdhetsinstitutets (EIGE) direktör.
– De nya resultaten för jämställdhetsindexet visar att det råder skillnad mellan män och kvinnor
inom alla områden av livet. Detta innebär att EU har en skyldighet att agera. I år kommer jag att
föreslå ytterligare åtgärder för att bidra till att ge kvinnor egenmakt och lika lön för lika arbete.
Jämställdhet handlar inte om att göra kvinnor mer lika männen, utan om att skapa en miljö där
båda könen har samma möjligheter och kan delta i samhälls-, arbets- och familjelivet, säger
Věra Jourová, kommissionsledamot med ansvar för rättsliga frågor, konsumentfrågor och
jämställdhet.
De största framstegen för jämställdhet finner man i beslutsfattande
Jämställdheten har under de senaste tio åren förstärkts mest inom området beslutsfattande,
särskilt inom den privata sektorn. Detta visar att påtryckningar, både politiska och från
allmänheten, kan ge resultat och att de lett till förändringar av privata företagsstyrelser. Även
om jämställdhet inom beslutsfattande förbättrades med nästan tio poäng under det senaste
decenniet och nådde 48,5 poäng är det fortfarande det område som har lägst poängtal. Detta
återspeglar i stort den ojämna representationen mellan kvinnor och män inom politiken och
markerar en demokratisk brist i EU:s styrning.
I år presenterar jämställdhetsindexet en ny och mer heltäckande bild av maktfördelningen.
Resultaten visar förutom politiskt och ekonomiskt beslutsfattande vem som styr inom

områdena medier, forskning och idrott. Inom medielandskapet är det betydligt fler kvinnor som
studerar journalistik (två tredjedelar av de utexaminerade), men få av dem når toppen.
Beslutsfattarna inom medierna är mest män (22 procent av styrelseordförandena i
public serviceföretag inom EU är kvinnor). Inom området forskningsfinansiering utgör kvinnor
färre än en tredjedel (27 procent) av cheferna för forskningsfinansieringsorganisationer. Läget
är ännu värre inom idrottssektorn där kvinnor endast innehar 14 procent av toppositionerna
inom idrottsförbunden i EU.
Framstegen har avstannat – kvinnor utför fortfarande det mesta hushållsarbetet
Framstegen har halkat bakåt i tolv länder när det gäller kvinnor och mäns användning av tid.
Endast en av tre män deltar dagligen i matlagning och hushållsarbete jämfört med nästan alla
kvinnor (79 procent). Män har också mer tid för idrotts-, kultur- och fritidsaktiviteter.
Invandrarkvinnor bär en särskilt tung börda när det gäller vård av närstående, jämfört med
kvinnor födda i EU (46 procent respektive 38 procent).
Oberoende av kön
För första gången visar denna utgåva av indexet skillnader mellan olika grupper av kvinnor och
män. Beroende på en persons ålder, utbildning, födelseland, funktionshinder och familjetyp kan
hans eller hennes liv se helt olika ut jämfört med övriga befolkningen. Personer med
invandrarbakgrund löper till exempel dubbelt så stor risk för fattigdom som kvinnor och män
födda i EU. Unga män missar möjligheten till utbildning jämfört med unga kvinnor och
ensamstående mödrar har svårare att få tillgång till hälso- och tandvård än par med barn.
Jämställdhetsindex 2017 presenteras idag! Se resultaten live från Bryssel med start kl. 09.00
centraleuropeisk tid. Följ oss på FaceBook och Twitter för tweetar och uppdateringar under hela dagen
med hjälp av hashtagg #EIGEIndex
Jämställdhetsindexet är ett verktyg för att mäta framstegen för jämställdheten i EU och har utvecklats
av Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE). Jämställdhetsindexet omfattar sex huvudområden – arbete,
pengar, kunskap, tid, makt och hälsa – och två separata underområden: våld mot kvinnor samt
samverkande former av ojämlikhet. Det ger mer uppmärksamhet till områden som behöver förbättras
och stöder politiska beslutsfattare i att utforma effektivare jämställdhetsåtgärder.

För mer information, kontakta Macijauskienė, zivile.macijauskiene@eige.europa.eu eller ring:
+370 5 2157 416
Undersök jämställdhetsindexet 2017 på vår webbplats och se poängtalen för ditt land
Ladda ner rapporten här

