
 

 

 

Ingen återvändo till bristande jämställdhet!  
EPSU:s förklaring den 8 mars 2020 

 
8 mars 2020 – Det har nu gått 25 år sedan Beijingförklaringen, då världen till fullo accepterade 

att ”kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter”, och utarbetade en åtgärdsplattform, en 

omfattande mall för att främja kvinnors rättigheter och uppnå fullständig jämställdhet.  

EPSU ägnar denna internationella kvinnodag åt en av de mest grundläggande mänskliga och 

kvinnorättigheter, nämligen hälsa. Under de senaste 25 åren har framsteg gjorts när det gäller 

att garantera tillgång till hälsa och vård, men ingen rättighet kan tas för givet, och målet, som 

ännu inte förverkligats, är äkta jämställdhet.  

Fackförbund har under dessa år kämpat tillsammans med kvinnor för att genomdriva deras 

rättigheter. Vi drev kampanjer i Irland och Storbritannien för att ge irländska kvinnor rätt till säker, 

laglig abort, vi kämpade mot extremister och radikala rörelser i Spanien och förhindrade en 

negativ lagändring.  

Vi fortsätter att slåss mot privatisering och den allrådande retoriken om vinst före människor, 

som lämnar kvar de som mest behöver hjälp, de som lever i mindre välbeställda områden eller 

på landsbygden och berövats grundläggande rättigheter. Vi står nu, t.ex. i Italien och Frankrike, 

inför en verklig försämring av kvinnors rättigheter på grund av minskade offentliga hälsotjänster 

för kvinnor. I många delar av Europa har familjeplanering och sexuell och reproduktiv hälsovård 

blivit föremål för nedskärningar, då kvinnors kroppar fortfarande utgör ett politiskt slagfält.   

På söndag går vi ut och demonstrerar, stöttar kollektiva åtgärder parallellt med den globala 

kvinnostrejken, för att stå bakom strejkens specifika agenda. Vi kommer att ropa “våra kroppar, 

vårt val”, därför att alla som själva identifierar sig som kvinnor har rätt att ha full kontroll över sin 

egen kropp.  

Kvinnors hälsa hamnar också i riskzonen varje gång som politiska avgörande fortsätter med att 

basera mått, planering och beslut på det s.k. ”neutrala maskulina” i stället för att vara 

könsspecifikt och ta hänsyn till könshälsa. Det innebär också att alla arbetstagare måste få 

möjlighet till fullständigt skydd från förebyggbara cancersjukdomar, som orsakas av utsättning 

för kemikalier i arbetet. Vid den kommande omarbetningen av direktivet om carcinogener och 

mutagena ämnen ska vi låta våra röster höras för att se till att det blir av.  

Denna söndag, 25 år efter Beijingförklaringen, demonstrerar vi mot diskriminering, för kvinnors 

rättigheter och för bättre offentliga tjänster, därför att det finns bara en väg framåt – mot 

fullständig jämställdhet!  


