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Rekommendationer från CONCORD:s arbetsgrupp för jämställdhet inför EU:s
biståndsministermöte den 8 juni 2020
Följande underlag är framtaget av civilsamhällesplattformen CONCORD Sveriges arbetsgrupp för
jämställdhetsfrågor. Underlaget skickas inför att EU:s biståndsministrar den 8 juni ska diskutera
unionens globala respons på coronapandemin.

Bakgrund
Hälsorelaterade kriser drabbar människor på olika sätt, på grund av bland annat normer och
strukturer kring kön. Ebolautbrottet i Västafrika 2014–2016 ledde bland annat till ökade
kränkningar av flickors och kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter och på flera
håll förvärrades den ekonomiska ojämlikheten mellan kvinnor och män. Enligt samma mönster
rapporterar FN-organ, civilsamhällesorganisationer, myndigheter och andra experter att
coronapandemin bland annat leder till minskad tillgång till mödravård, avbruten skolgång för
flickor, ökat våld i nära relationer samt inskränkningar i kvinnorättsorganisationers demokratiska
utrymme. Dessa insikter måste reflekteras i hanteringen av den pågående pandemin.

Kommissionens meddelande saknar jämställdhetsperspektiv
Mot bakgrund av ovanstående har medlemsorganisationer i CONCORD Sveriges arbetsgrupp för
jämställdhet analyserat EU-kommissionens meddelande från den 8 april om EU:s respons på
coronapandemin, som ska diskuteras och beslutas om vid biståndsministermötet den 8 juni.
Analysen visar att kommissionens förslag är oacceptabelt svagt ur ett jämställdhetsperspektiv.
Kommissionens beskrivning av de utmaningar som behöver hanteras till följd av coronapandemin
saknar helt ett jämställdhetsperspektiv (med undantag för ett omnämnande av sexuell och
reproduktiv hälsa och rättigheter i koppling till föreslagna humanitära insatser). Detta trots att
jämställdhet är ett centralt etablerat mål för EU:s globala utvecklingssamarbete.

Rekommendationer från CONCORD:s jämställdhetsexperter
Biståndsministermötet den 8 juni behöver leda till förändringar i kommissionens analys och förslag
i syfte att främja flickors och kvinnors rättigheter och bidra till jämställdhet. I detta måste också
kvinnors deltagande i att bemöta den rådande krisen erkännas och stödjas. Vi anser att Sverige,
som tidigare har lyft denna fråga i internationella sammanhang, vid biståndsministermötet bör
kräva att rådslutsatserna uppnår följande:
•

Alla analyser av pandemins konsekvenser måste ha ett jämställdhetsperspektiv

•

Slutsatserna måste erkänna att flickor och kvinnor i olika åldrar drabbas särskilt hårt av
såväl fattigdom, könsrelaterat våld, brist på tillgång till vatten och sanitet i pandemins spår,
samt innehålla krav på att EU ska vidta konkreta åtgärder för att hantera detta.

•

Biståndsministrarna bör kräva att kommissionen klargör hur civilsamhället ska inkluderas
och stödjas. Stödet till kvinnorättsorganisationer behöver öka för att möta det ökade våldet
mot kvinnor och flickor, inskränkningar i det demokratiska utrymmet och försvårande
omständigheter för kvinnors och flickors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter.
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•

Ministrarna bör även kräva att EU:s omfördelning av medel för att hantera pandemin inte
innebär att långsiktiga utvecklingsmål, såsom ökad jämställdhet och
fattigdomsbekämpning, bortprioriteras.
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