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KVINNORS RÄTTIGHETER ÄR ARBETSTAGARES RÄTTIGHETER  

  
Praguttalandet  

#Breakingwiththepast 
 

På EPSU:s konferens i Prag 2018 med rubriken ”Mot ett nytt jämställdhetsavtal: genomdriva jämställdhet i 
kristider” antogs följande Praguttalande av delegaterna.  
 
Praguttalandet, som antogs på EPSU:s konferens 2018, samt av kvinno- och jämställdhetskommittén, 
fastslår vår vision av ett nytt jämställdhetsavtal. Uttalandet konstaterar att den tidigare och aktuella 
politiken inte gett önskat resultat, och uttrycker att vi måste upphöra med den diskriminerande praktiken 
och halvhjärtade jämställdhetspolitiken, och fordra respekt för kvinnors grundläggande och mänskliga 
rättigheter. I uttalandet krävs konkreta åtgärder och insatser för att åstadkomma äkta jämställdhet. 
 
Europeiska federationen för offentliganställdas förbund har sedan 2010 gått i bräschen för att utmana 
följderna av de ekonomiska och finansiella kriserna och deras menliga inverkan på kvinnor och 
jämställdhet. Dels är många kvinnor sysselsatta i offentliga tjänster, men dels utgör de också flertalet av 
användarna av offentliga tjänster. Forskning som gjorts av EPSU visar att åtstramningspolitiken i hela EU 
har haft oproportionerligt negativa konsekvenser för kvinnor och ungdomar. Minskningar av offentliga 
tjänster i kölvattnet på dessa kriser har inte bara lett till lönestopp, utan innebar också en enorm förlust av 
arbetstillfällen. Dessutom fortsätter kvinnor att erfara en stor brist på jämställdhet och rättvisa på 
arbetsmarknaden och i världen i övrigt. Vi måste verka för att skydda kvinnors rättigheter i arbetslivet. 
  
Därför bekräftar vi åter vårt åtagande för de sex grundläggande principerna i ett nytt jämställdhetsavtal: 
1. Ekonomiskt oberoende för kvinnor och för män  
2. Lika lön för lika arbete och för arbete av lika värde  
3. Jämställdhet i beslutsfattande  
4. Värdighet, integritet och ett stopp för könsvåld  
5. Solidaritet och stöd med och för kvinnor utanför EU 
6. Integrera ett jämställdhetsperspektiv i alla politiska områden. 

  
Vi ser dessa principer som grunden för att utforma och verkställa politik och uppmanar därför: 
 
Regeringsåtgärder  

 Åta sig ge stöd åt att anta en ILO konvention om könsbaserat våld  

 Seriöst och tillbörligt investera i offentliga tjänster och omsorgsekonomin. Vi understryker vikten av 
offentliga tjänster av hög kvalitet som en del av ett sådant jämställdhetsavtal. Välfungerande 
offentliga tjänster ger utdelning i form av jämställdhet och är oumbärliga för låginkomsthushåll och 
stöder många andra grupper i samhället.  

 
EU-kommissionen 

 Lägga fram lagstiftning som säkrar öppenhet i lönefrågor och att helt verkställa EU:s åtgärdsplan: Att 
komma tillrätta med könslöneklyftan  
 

EU och dess medlemsstater 

 Stödja och snabbt anta kommissionens förslag om balans mellan arbete och fritid  

 Säkerställa systematisk, aktiv integrering av ett jämställdhetsperspektiv, bl.a. i nästa fleråriga 
budgetram  

 
Vi åtar oss att: 

 Säkra lika representation i beslutsfattande organ  

 Hjälpa till att garantera lika lön för arbete av lika värde genom kollektivförhandlingar  

 Hjälpa till att utplåna våld mot kvinnor på arbetsplatser  

 Stötta lämplig politik om balans mellan arbete och fritid  

 Uppskatta kvinnors lika, självständiga, pålitliga bidrag till våra samhällens sociala och ekonomiska 
utveckling.  

 
Prag, den 8 februari 2018 


