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Det nye ligestillingsindeks for 2022, som måler situationen for kønsligestilling i EU, viser, at 

fremskridtet fortsætter med sneglefart, med en stigning på blot 0,6 point siden sidste års udgave. Som 

følge heraf ligger EU-gennemsnittet nu på 68,6 point ud af 100, hvilket kun er 5,5 point højere end i 

2010. 

Da ligestillingsindekset for 2022 for første gang primært fokuserer på data fra det første pandemiår, 

2020, er scorerne udtryk for stærke faresignaler i en situation med fortsat usikkerhed og uro. 

"Det mest presserende er, at dette års score for første gang siden 2010 er faldet på flere områder," 

udtaler EIGE's direktør, Carlien Scheele. 

"Dette kræver en hurtig undersøgelse, da vores resultater viser, at specifikke grupper af mennesker, 

som typisk befinder sig i mere sårbare situationer i krisetider, er mest udsatte, der hvor der fortsat er 

stærke kønsspecifikke dimensioner. Vi har ikke råd til at glemme kønsligestillingen," fremhæver hun. 

EU-kommissær med ansvar for ligestilling, Helena Dalli, sagde: "Vores engagement i kønsligestillingen 

skal forblive urokkeligt. I kølvandet på pandemien, den russiske aggression i Ukraine og den deraf 

følgende økonomiske krise skal såvel de regionale institutioner som EU-landene være opmærksomme 

på kønsligestilling i deres budget- og politiktiltag. Kvinder i al deres mangfoldighed må ikke stilles 

ringere. 

Det er afgørende, at vi ser fremskridt i vores lovgivningsforslag for at forbedre kønsbalancen i 

selskabsbestyrelser, sikre løngennemsigtighed og sætte en stopper for vold mod kvinder og vold i 

hjemmet. Jeg opfordrer alle interessenter til at gøre deres del for at skabe lige muligheder, sikkerhed 

og lige indflydelse for kvinder og mænd." 

For første gang siden ligestillingsindekset blev indført, er der registreret et fald i scoren på flere 

områder inden for de centrale indeksområder. Et fald i scoren for deltagelse i arbejde tyder på, at 

kvinder i stigende grad vil tilbringe færre år af deres liv i beskæftigelse, hvilket hæmmer karriere- og 

pensionsudsigterne. Desuden deltog færre kvinder end mænd i formelle og uformelle 

uddannelsesaktiviteter i 2020. Og da covid-19 skabte et hidtil uset pres på sundhedssektoren, skete 

der fald i kønsligestillingen i sundhedstilstanden og adgangen til sundhedsydelser. 

Hvis det ikke havde været for fremskridtene på området magt, ville indekset have oplevet en generel 

nedgang i score. En stor del af dette fremskridt skyldes kvinders øgede deltagelse i den økonomiske 

og politiske beslutningstagning, hvilket igen hænger sammen med indførelsen af lovbestemte kvoter 

i en håndfuld EU-medlemsstater. Dette understreger betydningen af den politiske aftale, som Europa-

Parlamentet og Rådet nåede til enighed om vedrørende direktivet om en mere ligelig kønsfordeling i 

selskabsbestyrelser i juni 2022. 

Det er også afgørende at værdsætte pandemiens indvirkning på specifikke grupper af mennesker. 

F.eks. rapporterede ældre kvinder og mænd samt kvinder og mænd med handicap om større 

uopfyldte behov for lægeundersøgelser i løbet af pandemiåret. Desuden stod unge kvinder over for 



større arbejdsløshed som følge af pandemiens økonomiske konsekvenser, og kvinder med 

migrantbaggrund var i endnu højere risiko. 

En stigning i det overordnede omsorgsansvar under pandemien blev afsløret gennem en supplerende 

onlineundersøgelse, der fokuserede på kritiske aspekter vedrørende den tid, der bruges på ulønnet 

pleje. Stigningen var imidlertid ikke ligeligt fordelt mellem kvinder og mænd, hvilket forværrede de 

eksisterende uligheder mellem kønnene. Dette gælder især for meget intensiv børnepasning, hvor 

40 % af kvinderne sammenlignet med 21 % af mændene tilbringer mindst 4 timer med at passe små 

børn på en typisk hverdag. Den kønsbestemte forskel i tidsintensivt husligt arbejde blev også større 

under pandemien, idet 20 % af kvinderne sammenlignet med 12 % af mændene udførte husligt 

arbejde i mindst 4 timer dagligt. 

Landescorerne tegner også fortsat et blandet billede. Blandt de lande, der klarer sig bedst, er Sverige, 

Danmark og Nederlandene – selv om fremskridtene hen imod kønsligestilling gik i stå i Sverige og 

Danmark. I mellemtiden kæmper Grækenland, Ungarn og Rumænien mest for at fremme ligestilling. 

Som noget mere positivt, er der konstateret de største stigninger i indeksscorerne siden sidste udgave 

i Litauen, Belgien, Kroatien og Nederlandene. 

Ligestillingsindekset for 2022 

 

På denne baggrund afholder EIGE for første gang et todages ligestillingsforum i Bruxelles og online. 

Målet er at sætte de mest kritiske spørgsmål, der påvirker ligestillingen i EU, på dagsordenen i en 

række paneldiskussioner, praktiske workshopper og erfaringsdelingsmøder. Når de mange politiske 

beslutningstagere på højt niveau, fagfolk og civilsamfundet mødes, vil der blive identificeret 

forpligtelser og tiltag til at tage #3StepsForward (3 skridt fremad) med et opfølgningsforum, der er 

planlagt til 2024. 

More information about the Gender Equality Index here.  
Media contact: Georgie Bradley:  +370 6 982 7826 georgie.bradley@eige.europa.eu 

 

https://eige.europa.eu/gender-equality-index
mailto:georgie.bradley@eige.europa.eu

