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1995:SOU 116I

biståndsministern,Till
statsrådet Pierre Schori

Schonbiståndsminister Pierrebemyndigande den 1995Regeringen 9 mars
demed uppdragtillkalla särskild utredare göra översynattatt en aven

kvin-syfte främja ökad jämställdhet mellanbiståndspolitiska målen i att
utvecklingssamarbetet Dir. 1995:32.och imännor

fpriksdagsledamoten Barbro Westerholmdag förordnadesSamma
till utredare.

beståen-referensgruppFrån den maj 1995 förordnadesoch med 1 en
Elisebehtkds, leg läkare,de följande Eva Lanneröpersoner:av

kanslichef, Helenariksdagsledamot, RalphMarkström Monö mp,s,
fp, avdelningschef, BertilBjörn NyblomNilsson riksdagsledamot,c,

politisk sekrete-och Maud Sundqvistriksdagsledamot, v,Persson m,

rare.
departementsse-förordnades från dagsakkunnigaSom samma

Åsa af Rantzién.chefsekonom MiaHermodsson och Hornkreterare
har haft fem sammanträden.Referensgruppen

vant jour-från med den maj 1995utredningen har ochSekreterare i 1
Åhlström.nalisten Eva

jämställdhet i deUtredningenArbetet har bedrivits under namnet om
biståndspolitiska målen.

målbetänkandet Jämställdhet iUtredningen får härmed överlämna ett
därmed slutfört.utvecklingssamarbetet. Uppdraget är

fogasYttrandetlämnats Bertilsärskilt yttrande har Persson m.Ett av
till bilaga.betänkandet som

1995den novemberStockholm l

WesterholmBarbro

ÅhlströmEva





1995:biståndsmål SOU 116Jämställdhet som

hållbar mänsk-mål förbådeochmellan kvinnorJämställdhet ärmän ett
utveck-sådanåstadkommaförutsättning förutveckling ochlig att enen

ling.
jäm-härförslagför deutgångspunktenDet presenterasär omsom

utvecklingssamarbete.svensktmål förställdhet ettsom
svenskmål iövergripandeochmellan kvinnorJämställdhet män är ett

biståndspolitik.i svenskdetdärförpolitik och bör ävenvara
utvecklings-mål förjämställdhetredanpraktiken betraktasI ettsom

metoderstrategier ochutvecklatharBiståndsmyndighetemasamarbetet.
jämställdhetsperspektiv.biståndsinsatseranalysera allaför kunna ettatt ur

i detill uttryckockså kommerjämställdhetdärför logisktDet är att
målen.biståndspolitiska

förslagUtredningens
bistånds-i dejämställdhetenalternativ föra inolikaEfter ha prövat attatt

formulerasdet börkommit fram tilljagpolitiska målen har ett nyttatt som
biståndsmål:

och mänkvinnorjämställdhet mellanfrämjaatt
preciseraochmålen klargöranuvarandedemål ska liksomDetta nya

fat-att höja deutvecklingssamarbete,för svensktmåletövergripandedet
levnadsnivå.folkenstiga

måletövergripandedetfonnuleringen ärfunnithar jagSamtidigt att av
rådandedenför bättrebehöverföråldrad. Den över motsvaraatt upp-ses

samarbetsländer-tillbidragutvecklingssamarbetetfattningen ettsomom
utveckling.hållbarskapaansträngningar att ennas egna

utveck-ekologiskt hållbardelsutvecklinghållbarMed en avses en
politiskt och socioekonomiskt,utvecklinglångsiktigling, dels ärsomen

hållbar.kulturellt
ochbåde kvinnorsuppnås mänsutveckling kan barahållbarEn om

ochpolicyutveckling, planeringifullterkännsoch intressenbehov ut
utvecklingsprojekt.allagenomförande av

bistånds-nuvarandededärför totalrekommenderar översynJag aven
detinförandetemellertid innebära,får intemålen. sådanEn attöversyn av

jämställdhetsmålet fördröjs.föreslagna nya
vida-tillsutvecklingssamarbetetsvenskadetföreslår, målen förJag att

ska varare
utvecklingdemokratiskfrämjaatt 0

mänochmellan kvinnorjämställdhet0
självständighetpolitiskochekonomisk0

resurstillväxt-
utjämningsocialekonomisk och-

hushållning ochmed naturresurserframsynt omsorg0
miljönom

deallajämställdhetsaspekterfinnsvisar, detUtredningen nuvaatt



SOU 1995: 116 rande biståndsmålen. Införandet jämställdhetsmål får därförett nyttav
inte betyda jämställdheten inte ska beaktas i de övriga målen.att Det nya
målet understryker jämställdhetsperspektivtvärtom måste integre-att ett

i hela utvecklingssamarbetet.ras

Vad måletbetyder det nya
Jämställdhetsmålet markeraär viktensätt allt svenskt biståndett att attav

kravet på jämställdhet mellan kvinnor och Mengenomsyras män.av
målet i sig påverkar varken kvinnors eller villkor eller relationernamäns
mellan dem. måsteDet i politisk vilja liksom iomsättas nödvändiga ope-
rationella och institutionella förändringar.

Möjligheterna medverka till verkliga förändringaratt avgörs ytterst av
viljan och förmågan hos dem har till uppgift målen iomsätta prak-attsom
tiskt utvecklingssamarbete.

En viktig grund för det fortsatta arbetet blir den övergripande policy för
jämställdhet mellan kvinnor och i svenskt utvecklingssamarbete,män

förbereds inom Utrikesdepartementet. Denna policy måste sedansom nu
utvecklas och preciseras i strategier och handlingsplaner för det praktiska
biståndsarbetet. Ett genomtänkt jämställdhetsperspektiv måste prägla
såväl landstrategier och analyser samarbetsländernas ekonomi ochav
samhällsstruktur utfonnningen de enskilda insatserna.som av

En nödvändig förutsättning planer, ochär enskildaattannan program
insatser kontinuerligt följs och utvärderas jämställdhetssynpunkt.upp ur

Ett genomtänkt jämställdhetsperspektiv i det samlade svenska biståndet
ställer krav ökad kunskap och kompetensutveckling.stora

det fortsattaI arbetet med jämställdhetsfrågoma det också viktigtär att
hittills uppmärksammaän roll. Jämställdhet intemännens kvin-ärmer en

nofråga fråga relationer mellan kvinnor ochutan För-män.en om
ändringar kvimiors villkor förutsätter också villkor förändras.mänsattav

jämställdhetsperspektivEtt i biståndet kräver alla insatser analyserasatt
med utgångspunkt från rådande roll-, arbets-, och maktfördelningresurs-
mellan kvinnor och kräverDet ocksåmän. jämställdhetsarbetetatt
bedrivs både kvinnor och både kviimor och imän, samarbets-att mänav
ländema får formulera sina visioner jämställt samhälle,ett samt attom
policy, strategier och metoder utarbetas och beslutas både kvinnor ochav
man.
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Uppdraget
bistånds-de1995beslutade den 9 göra översynRegeringen att avenmars

ochmellan kvinnorjämställdhetfrämja ökadsyftemålen ipolitiska att
utvecklingssamarbetet.imän

jämställdhethurförslagdirektiven utarbetaenligtskaKommittén om
biståndspolitiska målen,uttryckas i debörkvinnor ochmellan män even-

biståndsmålsärskilt upprättas.tuellt ettattgenom
biståndsmålennuvarande femdeanalyspåska baserasFörslaget aven

politiskekonomisk ochutjämning,socialekonomisk ochresurstillväxt,-
hushåll-framsyntsamhällsutvecklingdemokratisksjälvständighet, samt

förslaget skagrund förmiljön. Tillochning med omsorg omresurser
jämställdhetsområdet.målcentralaanalysdessutom ligga aven

bifogas.1995:32Dir.Kommittédirektiven

genomförandeUppläggning och
och sekreterareWesterholmBarbroriksdagsledamotenvaritUtredare har

Åhlström. varitharreferensgruppparlamentariskEnjournalisten Eva
Elisebeht Markströmingåttharreferensgruppenutredningen. Itillknuten

MaudNyblom fp,BjörnHelena Nilsson c,Bertil Persson m,s,
sak-kdsoch Eva LanneröRalph mpSundqvist Monöv, samt som

Åsa Referens-från UD.af RantziénMiaoch HornHennodssonkunniga
sammanträden.femhafthargruppen

omfat-genomgångligger delsförslagutredningensgrund för ettTill av
sistreferenslistaförtecknatfinnsmaterial,skriftligttande rap-ensom

biståndsmyndigheter ochförmedintervjuerdels representanterporten,
i biståndet.jämställdhetfrågormedandra arbetat omsom

vidinhämtadesorganisationerenskildafrån 30 ettSynpunkter närmare
med paraply-samarbeteutredningen iarrangeradesseminarium, avsom

Syd.organisationen Forum

Några begreppcentrala
rad fack-förekommerutvecklingenikvinnor ochdebatten mänI enom
frånocksåoch ofta översättasdefinierasoftauttryck utan att eng-attutan

för-därför kortföljeruppenbar. HärmissförståndRisken förelska. är en
tolkat ochutredningen använtbegrepp,centralaklaring några somav

dem.
vedertagenbetyder, enligtkvinnor ochmellan mänJämställdhet en
skyldighe-rättigheter,harkvinnor ochdefinition,svensk mänatt samma

livet.områden iväsentligaallamöjligheter inomochter
samhällsdebat-svenskai denanvänds allmäntjämställdhetBegreppet

utvecklings-utveckling ochdebattensällan ihittillsten ommeramen
utvecklingochkvinnorbegreppeni ställetsamarbete. Där har använtman

utveckling GADocheller genderW ID



SOU 1995: 116 Gender betyder de sociala relationer mellan kvinnor och fårmän som
uttryck i arbetsfördelning, beslutsfattande tillgång till och kontrollsamt
över Gender-roller socialt betingadeär och därmed förändrings-resurser.
bara till skillnad från de biologiskt bestämda rollerna fysisktärsom
betingade och oföränderliga.

Någon bra svensk översättning det engelska ordet gender finnsav
inte. På några håll, bl inom forskningen, används det latinska genus,a

sedan gammalt ingåri svenska språket. Men ordetsom har inte fåttgenus
något genomslagstörre utanför den språkläran. De flesta biståndsor-rena

använder gender försöka det.gan utan översättaatt
denI här används gender i de beskrivanderapporten delarna för att

beteckna kvimiors och socialamäns roller enligt I analysen deovan. av
nuvarande biståndsmålen och utredningens förslag jämställd-används
het, på engelska bör med genderöversättas equality. Jämställdhetsom

målär och gender-analysett imedel arbetet för uppnå det målet.ett att
Women in Development, WID, används sedan 1970-talet ettsom

begrepp för arbetet medgemensamt till kvinnors intressenatt ta ivara
utvecklingsprocessen och olika stärka kvinnorsatt sätt ställning och
möjligheter påverka sina liv.att

Gender and development, GAD, samlande begreppär för arbetetett
med analysera och forma utvecklingenatt utifrån och kvinnorsmäns olika
roller och relationerna mellan dem.

Praktiska genderbehov de behovär kvinnor eller män har inomsom
sin nuvarande sociala roll. Att tillgodose kvinnors praktiska genderbehov
innebär insatser för Vattenförsörjningt och hälsovård. De praktiskaex
genderbehoven kan tillgodoses den rådande roll- ellerutan maktför-att
delningen rubbas.

Strategiska genderbehov behov förutsätterär förändringsom en av
rådande roller, arbets-, och maktfördelning. Det kan gällaresurs- t ex
utbildning, lika lön eller lika juridiska rättigheter.

Jämställdhet kan inte uppnås tillgodoser strategiskautan att man gen-
derbehov.

Empowerment sammanfattandeär beskrivning kraven stär-attav
ka kvinnor eller ochmän dem makt och därmed kontroll överge mer
sina liv. Empowerment liksomär gender svårtegna översätta.att
Lexikonöversättningen befullmäktigande eller bemyndigande ger
inte uttryck för de starka krav på makt och inflytande i allmänhetsom
läggs in i empowennent.

De siffror och andra faktauppgifter utvecklingen i världenom som
används i där inte hämtaderapporten UNDPs Humanannat anges, ur
Development Report 1995.
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konsta-möjligheterkvinnorsamhälle harInte i något somsamma
Development Report.i 1995 års HumanUNDPterar

gällerframsteg detalla länder gjortpraktiskt göranärTrots atttagetatt
ortfoch fkvinnorjämlika, levervillkor mänkvinnors och mäns aran-mer

jämställdhet.de i värld utanen
kvinnors ochoch jämförtför första gången mänsRapporten, mättsom

utvecklingendetaljerad bildför sig,maktlivsvillkor och avger envar
jämställd-för sig. Rapportensoch i varje landbåde världen helheti som

förväntade livs-respektivekvinnorsmått påhetsindex GDI mänsär ett
förvärvsin-nivåer och andelolikadeltagande i utbildninglängd, av

GEM,Gendermaktindex, Empowermentland. Medkomstema i ettett
ioch högrei parlamentetrespektiveandelen kvinnor män postermäts

förvärvsfrekvens och andelrespektiveadministrationen, kvinnors mäns
kommitindexenligt båda dessaSverige harförvärvsinkomsterna.av

fråga jämställdhet.i världen ilängst om
länder, fram-i mångaförbättringar gjortsåren harUnder de 20senaste

Kvinnornashälsovård för kvinnor.utbildning ochfrågaför allt i om
flickor får gåallt flerochökat snabbaremedellivslängd har än männens,

i skolan.
språktydligtoch talargår långsamt,framstegenMen ettrapporten om

kvinnor:diskrimineringfortsatt av
två tredjedelar demfattiga ochvärldensKvinnor 70utgör procent avav

lagligafortfarande intemånga länder har deinte kan läsa. I sammasom
moderlivet tillfrånvåld präglar deras livrättigheter Hotmän. omsom

graven.
liv och död.frågakvinnor äri vissa länderDiskrimineringen omenav

fråga fördel-diskriminering inågoninte f örekommerländer där detI om
kvinnor ochmellan antalethälsovård, kvotenföda ochningen är anta-av

lägre, detkvotengenomsnitt 1,06. Närbefolkningen i är ärlet i ettmän
ochdet i KinaSåkvinnor diskrimineras.flickor ochtecken är tatt ex

genomsnitti 0,94.kvinnormänAsien, där kvotensödra och äri västra
uppskattningsvisi Kinaantalet kvinnordiskriminering skulledennaUtan

ochskulle Asiensammanlagtidag, ochmiljoner flerha varit 44 än
kvirmor.flerNordafrika miljonerha 100ca

miljonhalvvarje år, ochkönsstympasTvå miljoner flickor nästan en
förlossning.graviditet ochsamband meddör varje år ikvinnor

flyktingar.miljonervärldens 2380Kvinnor och bam utgör procent av
Ännu konventionenratificerateller bara delvisinte allshar länder90

frånav kvinnor 1979.diskrimineringall slagsupphävande motom
länder. Ipraktiskt allaiarbetsdagarhar längreKvinnor mänän taget

avlö-arbetetvå tredjedelargenomsnittindustriländema i männensär av
världens ländertredjekvinnornas arbete. Itredjedelbaranat avmen en

får lönmedan kvinnornasitt arbete,fjärdedelarfår lön förmännen tre av
arbetstimmar.fjärdedel sinamindreför än aven

utanför jord-arbeteavlönatkvinnor harGenomsnittslönen för de som

15-1154H



SOU 1995: 116 brukssektom i de 55 länderär, i världen har jämförbar statistik,som tre
fjärdedelar den lön får.männenav

Sammanlagt har världens kvinnor bara 14 de högre tjänster-procent av
inom administrationen, 10 parlamentsplatserna och 6na procent av pro-

geringsposterna. I 55 länder har kvinnorcent mindre 5av änre procent av
platserna i parlamentet.

Bakom genomsnittssiffroma kan skillnaderi fråganotera storaman om
såväl allmän ekonomisk och mänsklig utveckling frågai jäm-som om
ställdhet mellan kvinnor och män.

De nordiska länderna har enligt alla beräkningar kommit längst i fråga
jämställdhet. Men här återstår mångaäven innan kvimior ochom steg

har rättigheter,män skyldigheter och möjligheter inom allasamma
väsentliga områden i livet.

Det finns inget entydigt samband mellan nationalinkomst och jäm-
ställdhet. Tydligast demonstreras deti arabstaterna, enligt UNDP-som
statistiken denär länder har lägst järnställdhetsindex,grupp av som sam-
tidigt några dessa räknas till världens verkliga höginkomst-statersom av
länder. I arabländema innehas bara 4 parlamentsplatserna ochprocent av
1 ministerpostema kvinnor.procent Kuwait och Förenade Arab-av av
emiraten har inte enda kvinnlig parlamentsledamot.en

Flera länder i tredje världen, Botswana, Thailand, Malaysia, Tuni-t ex
sien och Barbados, hör till de länder under de åren20 lyck-senastesom

öka jämställdheten enligt UNDPs indexats den ekonomiska till-änmer
medan industriländerväxten, Canada, Luxemburg, Nederländernasom

och Spanien länder där jämställdhetenär ökat påtagligt långsammare än
den ekonomiska tillväxten.
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utvecklingssamarbete

fråga.-samarbete ingenutvecklingsarbete ochJämställdhet i är ny
föroch åtgärderutvecklingsprocessenKvinnans avgörande roll i att

i dedel har diskuteratsoch tillbiståndet ska komma både kvinnor män
kvinnokonferensförstaår, eller sedan FNsbiståndsorgan i minstflesta 20

betydligt längre.1975, många håll
allvar börjarinnan jämställdhetdröjt till 1990-taletTrots det har det

mänsklig utveckling.förutsättning för hållbaranges som en
från sigställt1945medlemmar har redan FN-stadganFNs genom
Sedan dess har FNsför kvinnor ochbakom lika rättigheterkravet män.
områden utvecklatsrättigheter inom olikamed stärka kvinnorsarbete att

kvinnodiskrimineringskonventionenoch intensifierats. 1979 antogs
all diskrimineringavskaffande slagskonventionenCEDAW, motavom

hur denfinns för granskaövervakningskommittékvinnor. särskildEn att
sigmångagodkänt konventionen,efterlevs. länder har133 reserverarmen

paragrafer i den.grundläggandemot
arbetar medtvå självständigaytterligareFN finnsInom somorgan

kvinnofond UNI-FNsjämställdhetsfrågor, och INSTRAW.UNIFEM
genderper-med integreringoch arbetar delsbildades 1976FEM ettav

försöksverk-till innovativdels med stödspektiv i utvecklingssamarbetet,
olika länder.samhet för kvinnor i

arbetarlitetockså bildades 1976,INSTRAW, är ett organ somsom
utveck-integrering iför främja kvinnorsforskning och utbildningmed att

lingsprocessen.
ochKöpenhamn 1980i Mexico 1975,FNs kvinnokonferenser

kvinnoårtiondet 1975-85, olikamedNairobi 1985 har, tillsammans
bådejämställdhetsarbetetposititionema ibidragit till flytta framsätt att

bildadeskvinnokommission,nationellt och internationellt. FNs som
genomförandet deföljafått uppdragetredan 1946, har stra-att avuppa

fastställdes i Nairobi.Strategies, FLStegier Forward-Lookingthe som
fjärdeförberedelserna för densamordnatkvinnokommissionen harDet är

nedan. Kvinno-1995Beijing i september sekvinnokonferensen i
kvinnorvålddeklarationockså utarbetat denkommissionen har motom

generalförsamling 1993.FNsantogssom av
allt iuppmärksammatsJämställdhetsfrågor samtidigthar sam-mer

gäller miljökon-områden.FN-konferenser inom andra Detband med t ex
imänskliga rättigheterkonferensenJaneiroferensen i Rio de 1992, om

ochutveckling i Kairo 1994befolkning ochkonferensenWien 1993, om
1994.sociala i Köpenhamndet toppmötet

1992Rio de Janeiroutveckling imiljö ochFN-konferensen om
kvin-all utveckling, ochnyckelroll förkvinnor spelarerkände attatt en

miljö-den pågåendevärlden drabbasmånga håll i än mänmer avnor
århun-förhandlingsprogramAgendaförstöringen. 21, nästaär ettsom

kvinnor med sikteåtgärder förkapitel globaladrade, innehåller ett om



SOU 1995: 116 hållbar och rättvis utveckling. Det handlar bl stärka kvinnor påatta om
gräsrotsnivå så det blir möjligt för dem bedriva miljömässigtatt att ett

jord- och skogsbruk och delta i bevarandetsunt ekosystemen.av
Konferensen mänskliga rättigheter Wien 1993 innebar vik-om ett

tigt genombrott i på kvinnors rättigheter. Wiendeklarationen slårsynen
nämligen fast kvinnors och barns mänskliga rättigheteratt of örytterli-är

fullständiga och oskiljbara från de allmänna mänskliga rättigheterna.ga,
Lika rättigheter för kvinnor och betyder enligtmän Wien-konferensen
lika tillgång till grundläggande social service, inklusive utbildning och
hälsovård, lika möjligheter delta i politiskt och ekonomiskt beslutsfat-att
tande, lika lön för lika arbete, till lagligt skydd,rätt avskaffandesamma

könsdiskriminering och våld kvinnor, lika möjligheter för allaav mot
medborgare livets alla områden.

1993 FNs generalförsamling deklarationantog avskaffandeen om av
våld kvinnor.mot

FNs befolkningskonferens Kairoi 1994 räknas allmänt ett stortsom
framsteg i kampen för jämställdhet. Konferensen rekommenderade raden
åtgärder för stärka kvinnors inflytande ochatt empowennent ochstatus
slog fast individer och har själva bestämmaatt rätt hur mångaatta par
bam de vill 11a, användarätt preventivmedel och till vård iatt rätt sam-
band med abortkomplikationer. Begreppet reproduktiv hälsa etablerades

sammanfattande begrepp för allt harett med människorssom som sexu-
ella och reproduktiva välbefinnande Konferensen bidrog ocksågöra.att
aktivt till lyfta fram roll.männensatt

FNs sociala toppmöte i Köpenhamn 1995 ägnades i utsträck-stor
ning åt kvinnors problem och möjligheter påverka sina livsvillkor. Vidatt

handlingsprogramtoppmötet för social utveckling och fattig-antogs ett
domsbekämpning. Deltagarna åtog sig verka för full förrespektatta
mänsklig värdighet och för åstadkomma jämställdhet och rättvisa mel-att
lan kvinnor och Enligt handlingsprogrammetmän. kvinnor,är utgörsom

majoritet världens fattiga, inte bara del problemet ocksåen av utanen av
avgörande del lösningen.en av
FNs fjärde kvinnokonferens i Beijing. Inför FNs fjärde kvinnokon-

ferens i Beijing i september fanns,1995 särskilt efter förberedandede
under våren, farhågormötena för de dokument vidstora att antogssom

konferensen skulle innebära tillbakagång i förhållande till de framstegen
uppnåtts vid FN-konferenserna i Wien, Kairo och Köpenhamn. Såsom

blev dess bättre inte fallet. Kvinnokonferensen lyckades behålla och vida-
reutveckla överenskommelsema från dessa konferenser.

En slutdeklaration och handlingsplan för jämställdhetsarbetetantogsen
på nationell, regional och internationell nivå fram till år 2000.
Handlingsplanen i 362 paragrafer hur flickors och kvinnors liv skaanger
förbättras under de åren. Den täcker långnärmaste rad frågor, frånen
kvinnors fattigdom till utbildning, hälsa, ekonomiska rättigheter kvin-och

situation i väpnade konflikter.nors
Ett viktigt framsteg kvinnors bestämmaär sinrättatt överatt egen sex-

ualitet del de mänskliga rättigheterna.accepterasnu som en av
Allt våld kvinnor fördöms, kultur och sedvänjor. våldSommot oavsett



1995:SOU 116psykisk misshandel, sexuelltbl fysisk ochkvinnor räknas utnytt-mot a
könsstympning.och kvinnligjande våldtäkt inom äktenskapetbarn,av

grundmöjligheten välja bort bamska förstärkasLagstiftningen attmot
könsstympning.kön och motav

kvinnor skaanalfabetismen blandHandlingsplanen slår fast utrotas,att
grundskola år 2005 ochflickor pojkar ska ilika många attatt som

godPlanen betonar11atillgång till utbildning.kvinnor ska att envuxna
i besluts-möjligheter deltautbildning för kvinnor också stärker deras att

hälsostandard för deras familjer.fattande och bidrar till bättreen
dettaekonomiska rättigheter erkänns,framsteg kvinnorsEtt ärannat att

latinamerikanska kvin-efter från framför allt afrikanska ochstarkt tryck
ochekonomiska rättigheterna räknas blTill de ägaarvsrätt rätten attanor.

stifta lagarenligt handlingsplanenmark. Regeringarna ska garante-som
köns-likvärdigt arbete ochlika lön för lika ochkvinnor och män motrar

diskriminering i arbetslivet.
och värde-kontroversiella frågan synliggöraden till börjanl attomen

kompromiss. Utvecklingsarbete skakvinnors nåddesobetalda arbete enra
regis-för få samlad kunskap hurbedrivas olika nivåer att om manmer

Samtidigt lyfter hand-obetalt arbete.och både betalt ochmätertrerar
mellan kvin-hemarbetet fördelas jämnarelingsplanen fram vikten attav

och män.nor
ochrättigheter universellaslog fast, kvinnorsKvinnokonferensen äratt

religi-grund kulturella ellerodelbara. inte kunna upphävasskaDe av
FN-konventio-inte skrivit underregeringartraditioner. Deösa ännusom

kvinnordiskrimineringupphävande all slags attmot uppmanasavnen om
det.göra

förberedandeförslag, först i deför många sinaSverige fick gehör av
konfe-också vid självaoch sedanöverläggningarna mellan EU-ländema

jämställdhetsperspek-integreringgällde bl kravetDet på ettavrensen. a
för denna mainstrea-regeringamastiv alla politikområden och ansvar

iinflytande återspeglarkvinnorsming. Handlingsplanens avsnitt storom
frågor,arbeta med dessautsträckning det svenska sättet att genoma

statistikkvinnorepresentation, könsuppdeladtydliga strategier för ökad
också till olikaSverige bidrogoch kvinnoorganisationernas roll. att

beslutetliksom tillfram roll jämställdhetsarbetet,lyfta isätt mäimens att
tjänst sitttillsätta högrekommendera generalsekreterareFNs att en

jämställdhetsfrågor.kansli för

påSynen kvinnor och män

utvecklingsprocesseni
biståndet sedan 1960-flitigt inomutveckling har debatteratsKvinnor och

Åtskilliga situation i tredjekvinnornashar fomruleratstalet. teorier o1n
flestaLurderordnade ställning i dekvinnansorsakerna tillvärlden, om

samhällen och följderna den.av
ibörjat medår allvarFörst har även männenta ana-senare man

tillrelationerolika roller ochkvinnors ochlysen och undersöka mäns
förut-genderanalys allmäntså kalladevarandra. Denna vara enanses nu



SOU 1995: 116 sättning för komma till med de de underligganderättaatt orsakerna till
kvinnors och olika ställningmäns i samhället.

Perspektiven har ändrats successivt. Från 1950-talet och framåt kan
förskjutning i från att skapa välfärdangreppssättet för kvin-man se en

nor till ge kvinnor ökad makt. Men olika haratt angreppssätt använts
och fortfarandeanvänds parallellt.

tidigasteDet betrakta kvinnoniasättet i utvecklingsprocessen base-att
rades på välfárdsperspektiv. Kviimoma uppfattades främstett som pas-
siva bistånd, och fokuseringen lågmottagare deras reproduktivaav
roll. Resultatet blev särskilda hälso- och familjeplaneringsprojekt för
kvimior. Men deras situation påverkades bara marginellt.

Från delen 1970-talet ifrågasattes välfärdsperspektivet frånsenare av
flera håll, och rad utvecklades. De intesynsätt alltid klarten nya var
avgränsade från varandra diskuterades under denutan gemensamma
beteckningen Women in Development, WID.

Under 1970-talet lades tonvikten fattigdomsbekämpning. Huvud-
orsaken till kvinnors problem ansågs fattigdom, och den skullevara
bekämpas k inkomstgenererande projekt, kvinnornagenom s som gav

inkomster. Många projekten misslyckades, framför allt därföregna av att
projekten små och inte fick tillräckligt med Projekten bidrogvar resurser.

till hålla kvinnorna utanför de egentliga utvecklingsprocesser-attsnarare
Många inkomstgenererande projekt har också på kvinnorsna. stupat att

för hem och barn ofta gjort det fysiskt omöjligt för dem öka sinansvar att
arbetstid.

Under FNs kvinnoårtionde utvecklades rättviseperspektivet, där orsa-
kerna till kvinnornas underordnade ställning söktes i förhållandet till

Krav jäsmtälldhetmännen. mellan kvinnor och ledde till kravmän
ändrad lagstiftning och andra strukturella förändringar. Att detäven syn-

fick begränsad framgång beroddesättet framför allt kraven för-att
ändringar kom utifrån och inte betonade vikten förän-att attman av
dringarna nådde fram till de människor berördes dem. räckerDetsom av
inte ändra lagar. måsteMan också förvissa sig de tillämpas.att attom

Som resultat 1980-talets ekonomiska kris och den ökade beto-ett av
ningen måluppfyllelse och kostnadseffektivitet inom biståndet utveck-av
lades effektivitetsperspektiv i kvinnorna iett även utveck-synen
lingsprocessen. Kvinnor skulle involveras i projekt inte bara därför detatt

bra för dem själva förutsättning för effektiv och håll-utanvar som en en
bar utveckling. Detta bidrog positivt tillsynsätt uppmärk-sättett att

kvinnorna aktörer. följdenMen blev i vissa fall i kvinnorsamma attsom
involverades sänka kostnaderna i projektensätt förett änattmera som att
stärka kvinnornas ställning.

Nya krav stärka kvinnor och dem makt utvecklades inomatt ge mer
kvinnorörelser i tredje världen. Enligt maktperspektivet empowerment
policy approach kvinnors bristande kontrollär sina liv det vik-över egna
tigaste hindret för utveckling. Lösningar finns enligt detta sökasynsätt att
i ökat medvetande och nätverksbyggande, ska stärka kvinnor ochsom

i deras ansträngningar uppnåmän jämställdhet.attegna
I slutet 1980-talet lanserades flera fortsättersynsätt,av attnya som
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1995: 116SOUbehöver kom-kvinnorvanligastede90-talet. Ettunder ärutvecklas attav

ochekonomiska krisendennegativa effekternadeförpensation pro-av
förSärskilda insatsermånga länder.strukturanpassning iförgrammen

praktikeneffekterna. lnegativamildra degenomförs förkvinnor att
betrak-Kvinnorvälfärdsperspektivet.mycketpåminner detta synsätt om

samhällsut-iaktöreroch intepassivagångän mottagare somtas somen
vecklingen.

fått ökat1980-talet ochfram undervuxitEtt synsätt genom-annat som
alla deifrågasätterDettransformativt.kallas90-talet brukarslag under

talatmodellerna. Närmisslyckade,mindretidigare, eller ommanmer
handlathar detutvecklingsprocesser,ikvinnofrågomas integrering attom

ihandlar detNupågåendekvinnoaspekter i redanintegrera processer.
utvecklingsprocessenpåverka helagradstället i allt högre attom -

policyutveckling. Kravenoch växeranalysmodeller attbegreppsramar,
för kvinnorsförståelsemåsteutvecklingsprocessenhela genomsyras av

prioriteringar.ochroller, behovolikaoch mäns
åren betonardefram undervuxitYtterligare senastesynsättett som

hållbar utveck-uppnåförmedverkankvinnorsnödvändigheten att enav
går längre.effektivitetsperspektivettillanknyter stegling. Det ettmen
ekonomisk tillväxtbidra tillförframhålls inte barabetydelseKvinnors att

miljöbevaramedroll i arbetetderas viktigagrundockså attutan av
och naturresurser.

överlapparalltid varandrainteutesluterbeskrivna utanDe synsätten
beskrivnabåda sistparallellt. synsättenofta Devarandra och tillämpas

mellan kvinnorjämställdhetövertygelseiallt oftarekombineras attomen
förutveckling. Ochmänsklighållbarförförutsättningoch män är enen

jäm-krävsutvecklingsprocessenfullt ideltaska kunna ettkvinnor utatt
juridis-ekonomiska ochövergripande politiska,i detställdhetsperspektiv

ka systemet.
iställningstarkarebehöverkvinnortankengrundläggandeDen att en

intematio-börjar alltmaktdärmed ökadsamhället och accepteras avmer
empowermentOrdetbiståndsmyndigheter.ochorganisationernella

varierande tolkning.någotmedflitigt,används änom

Strategier
huvudstra-tvåskiljt mellanlängeharkvinnoinriktade biståndetdetI man

kvin-integreringandrainsatser, denkvinnospeciñkategier. Den är avena
verksamhet.i alljärnställdhetsaspekterellerno-

ochtill kvinnordirektsigbistånd riktarinsatserKvinnospecifika är som
Sådana fristå-biståndsverksamhet.till övrigkoppladeoftast inte ärsom

fortfarandededominerande, ochtidigare ärkvinnoprojektende van-var
liga.

kundeDeblygsammaofta myckettilldeladesKvinnoprojekten resurser.
depåverkade sällangenderbehovpraktiska strate-tillgodose vissa men

biståndsorga-maktstrukturen. Förunderliggandeeller denbehovengiska
någraför slippaursäktanvändaskunde de dessutom taattsom ennen

kvinno-dedet harbiståndet. Trotsdelarövrigajämställdhetshäirsyn i av
11



SOU 1995: 116 specifika insatserna åren haft betydelse, och de spelar fortfa-storgenom
rande viktig roll, särskilt de får tillräckliganär utgår från loka-en resurser,
la prioriteringar och tillgodoser strategiska behov.

Från och med 1970-talet har de flesta biståndsorgan successivt sökt
integrera jämställdhetsaspekteri all verksamhet. Till början blev deten

kvinnokomponentef inommest deseparata ordinarie programmen.
Men sedan 1980-talet har i ökande utsträckning kvinnorsatsatman att
ska aktiva deltagare i den ordinarie verksamheten och medvara även vara
och besluta den. Kvinnors roller, behov och perspektiv ska, liksomom

ingå i allmännens, planering. Idag integrering, eller mainstreamingär
det ofta kallas i det svenska biståndssprâket,även den dominerandesom

strategin.
De flesta bistândsmyndigheter kombinerar integreringen mednumera

mindre, kvinnospecifika insatser. Det kan bero på integrering i vissaatt
fall omöjlig,är på grund kulturella eller religiösat traditionerex av som
inte tillåter och kvinnormän arbeta tillsammans, eller på denatt behö-att

kompletteras med särskilda insatser för kvinnor ska hämta inver att män-
försprång och kunna delta lika villkor, de harnens t sämreex om

utbildning.

frågaEn för kvinnor och män
Förändringar nödvändiga för förändraär kvinnors villkor innebärattsom
ofta känner sinmännen auktoritet, kontrollatt och maktställning hotad.
Kvinnors ställning och tillgång till kan inte förbättras interesurser om

attitydermännens och roller ändras. Det är kommer att taen process som
tid och kräver insikt jämställdhet förutsätter förändringarattsom om av
både och kvinnors villkor.mäns Männen måste med på förändring-vara

Annars förändras i grunden ingenting.arna.
Ett avgörande undernär 1980-talet börjadesteg togs användaman gen-

deranalys och plamring inifrån genderperspektiv, därbåde kvinnors ochett
roller och behov beaktas.mäns Det hade blivit allt uppenbart, attkvin-mer

problem inte kunde lösas för sig, eftersom så många dessa problemnors av
direkt kunde relateras till arbets- och maktfördelningen mellan könen.

Ett genderperspektiv i utvecklingssamarbetet innebär alltid kvin-att se
roll i relation till och hänsyn till dessa relationer i pla-nans att tamannens

neringen. Det förutsättning förär kunna och hantera orsakernaatten se
till problem och inte baraett symptomen.

NÅGRA JÄMFÖRELSER
Som jämförelse och bakgrund redovisas här kortfattat mål och policy för
jämställdhet i utvecklingssamarbetet i några internationella organisatio-

Världsbanken, UNDP, OECDs biståndskommitté DAC, EUner, samt
några länder där på utvecklingssamarbetet brukar ligga dennärasynen
svenska. Avsnittet beskrivande och innehållerär ingen bedömningrent av
hur olika biståndsorgan lyckats mål och policy i sittomsätta praktiska
biståndsarbete.

12



1995:116SOUVärldsbanken

gjort ambitiös satsningslutet 1980-taletVärldsbanken har sedan av en
policy-sin verksamhet.integrera jämställdhetsaspekter i Det senasteatt

EconomicWomens Participation indokumentet från Enhancing1994,
viktenliksom tidigare dokument,Development betonar, attett geav

dokumenteti den ekonomiska utvecklingen. Ikvinnor möjlighet deltaatt
investeringar riktade till kvinnor.betonas också behovet av

ochpå den ekonomiska krisenFattigdomsbekämpning har, grund av
blivitstrukturanpassningsprogram,delvis resultat vissa nyttettsom av

WID-policyn betraktas delområde i bankens arbete.prioriteratett ensom
i bekämpa fattigdomen.arbetet med att

ekonomiska utvecklingsprocessenkvinnors deltagande i denstärkaAtt
ocksåinte från rättvisesynpunktenligt Världsbanken viktigt baraär utan

Eftersom kvinnor generellt har lägreför fattigdomen.minska settatt
lägrederas produktivitetutbildning mindreoch änmän äränresurser

för kvinnors fullahinder står ideras potential. bort deAtt vägenta som
mycket lönande.deltagande därförär

flickorsområden speciellt viktiga: ökalyfter fram femBanken som
deltagande den regul-skolgång, förbättra kvinnors hälsa, öka kvinnors

jordbrukssektomkvinnors möjligheter inomjära arbetsmarknaden, Öka
kvinnor tillgång till kapital.samt ge

åtgärder för jäm-inkluderar särskildaAndelen världsbanksprojekt som
kraftigt, från till 45 1993.ställdhet har ökat 198811 procent procent

integrera jämställd-Någon hur banken i praktiken lyckatsutvärdering av
inte gjorts.sina insatser harhetsaspektema i ännu

försöksverksamhet med1995 påbörjatVärldsbanken har under atten
i några länder.genderanalyser strukturanpassningsprogramgöra av

utvecklingsprogram, UNDPFNs
harvärld jämställdhet UNDPframgår avsnittet EnSom utan ovanav

bris-och beskriva denår arbetat mycket aktivt med kartläggaattsenare
världen. 1995 års Humanmellan kvinnor och i Itande jämställdheten män

kriterier förförfattarna grundläggandeDevelopment redovisarReport tre
jämställd mänsklig utveckling:en

fast funda-måste läggasLika rättigheter för kvinnor och män som en°
politiska eller kulturella hindermental princip. Lagliga, ekonomiska, som

identifieras och undanröjasförhindrar lika rättigheter måsteutövandet av
stödåtgärder affinnativereformer och starkaomfattande politiskagenom

action.
och få deldelta i utvecklingsarbetetKvinnor måste både aktivt av-

ochkvinnors kompetens ökainvestera iresultatet detta arbete. Attav
också säkras-värdefullt i sig självtderas valmöjligheter inte baraär utan

utveckling.till ekonomisk tillväxt och allmänbidrasättette att
Även vidga val-utvecklingsmodellen syftar tillden jämställda attO om

hur dessabåde kvimior och ska den inte bestämmamöjlighetema för män,
viktigaoch olika samhällen. Detval ska i olika kulturer ärgöras att sam-

valmöjligheter.hället erbjuder kvinnor och män samma

13
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SOU 1995: 116 Rapporten innehåller också förslag strategi för öka takten iattom en
jämställdhetsarbetet. I den ingår bl ansträngningar för öka kvinnorsatta
lagliga rättigheter, åtgärder för det lättare för kvinnorgöra kommaatt att
in på arbetsmarknaden, fastställande rniniminivå 30 förprocentav en
andelen kvinnor bland beslutsfattare nationell nivå, för kvin-program

utbildning, reproduktiv hälsa och krediter för kvinnor nationel-nors samt
och internationella ansträngningar för kvinnor ekonomis-störreatt ge

ka och politiska möjligheter.
Vid UNDPs årssession i juni 1995 fastställdes kvinnors utvecklingatt

advancement ska fyra prioriterade verksamhetsområden förettvara av
Övrigaorganisationen. prioriterade områden fattigdom, sysselsättningär

och miljö. fyraDe prioriterade områdena ska kopplas till UNDPs över-tre
ordnade mål, hållbar utveckling,är stärkande FN utveck-som av som
lingsinstrument och koncentration UNDPsav resurser.

DAC

OECDs biståndskomrnitté DAC centralt för analys,är policydi-ett organ
alog och granskning de 22 medlemsstaternas bistånd.av

DAC har sedan 1975 sina medlemmar öka andelen kvin-uppmanat att
både deltagare och i olika biståndsinsatser. deImottagare,nor, som som

Guiding principles for Women in Development utarbetades 1983som
och omarbetades 1989 rekommederas medlemmarna utveckla mandat,att
riktlinjer och utveckla den administrativa såatt apparatenprogram, att
policyn kan genomföras och integrera WID i hela projektcykeln.att
Satsningen jämställdhet motiveras i effektivitet och rättvisa.termer av

DACs för WID-frågor har utarbetat statistiska metoder ochexpertgrupp
andra praktiska verktyg för underlätta arbetet med integrera jäm-att att
ställdhetsaspekter i biståndsarbetet.

Intresset för jämställdhetsfrågoma har år ökat och fördjupatssenare
inom DAC. 1992-94 genomfördes omfattande utvärdering DACsen av
och medlemmarnas WID-policies och En slutsats erfarenhe--program. av

hittills bristen jämställdhetär avgörande hinder förterna eko-att är ett
nomisk och social utveckling. Utvärderingen konstaterar, uppgiftenatt att

kvinnor deras rättmätiga utbyte biståndet betydligt svårare ochärge av
komplex tidigare och denän krävertrott, störreattmer man engagemang

från högsta ledningen i biståndsorganen.
Utvärderingen i antal rekommendationer. Den första ochutmynnar ett

viktigaste lyder: Ange jämställdhet det övergripande strategiskasom
målet. Jämställdhet såväl indikator social och ekonomiskses som en
utveckling förutsättning för denna utveckling.som en

majI 1995 har DACs högnivåmöte förslag förexpertgruppenav
kvinnor i utveckling, följt rekommendationen och uttalat försig jäm-att
ställdhet ska fyra övergripande mål för medlemmarnas bistånd.ettvara av
DAC rekommenderar jämställdhet övergripande, strategiskt 111ålettsom
för främja kviimans roll i utvecklingen och dänned också hållbaratt en
utveckling med människan i sustainable people-centred deve-centrum
lopment. Det viktigaste motivet för sådant mål enligt rekommen-ärett
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dationen förutsättning för hållbarjämställdhet utveckling. SOU 1995:116äratt en
För så möjligt: helt jämställtuttrycka det rakt Utan ochatt ettsom

kvinnor utvecklingsmålen inte uppnås,partnerskap mellan och kanmän
heter det i inledningen till DAG-beslutet, få betydelse förväntas storsom
medlemsstaternas fortsatta arbete för jämställd utveckling.en

Europeiska Unionen, EU

Jämställdhetsfrågor har diskuterats i biståndspolitik sedan dåEUs 1982
ministerrådet första biståndetresolution. I den konstaterades,antog atten
ofta missgynnade kvinnor och ibland till försämradeoch med deras ställ-
ning. I fortsättningen skulle kvinnors speciella problem beaktas och sär-
skilda ansträngningar för kvinnor delaktiga i projekt ochgöras göraatt
program

Sedan dess har ytterligare resolutioner jämställdhet ochsex om gen-
derperspektiv rådet,antagits initiativ de länder hunnit längstav av som
i fråga jämställdhet i utvecklingssamarbetet. handlar bl vik-Deom a om

reda på hur kvinnor i samarbetsländema på de projekt deten att taav ser
berörs erkänna och beakta kvinnors viktiga roll i jordbruk och livs-attav,
medelsproduktion, systematiskt beakta kvinnors roll i utvecklingenatt
och låta detta påverka planering genomförande allaperspektiv ochatt av
projekt och program.

I det Loméavtalet, Lomé IV från 1989, behandlas jämställdhetsenaste
för första gången i paragraf. Loméavtalet gäller utvecklingssam-en egen
arbete mellan och de så kallade ACP-länderna, länder i Afrika,EU 70
Västindien och Stilla Havet.

Paragrafen kvinnor och utveckling slår fast, samarbetet ska stöt-atton1
ACP-ländema i deras ansträngningar för för-höja kvinnornasta att status,

bättra deras levnadsvillkor, vidga deras ekonomiska och sociala roll samt
främja deras fulla deltagande i produktionen och utvecklingsprocessen

villkor Särskild uppmärksamhet ska kvinnorsmännen. ägnassamma som
tillgång jord, arbete, teknologi, krediter, samarbetsorgani-till avancerad
sationer och anpasssad teknologi kan minska deras arbetsbörda.som
Kvinnor få tillgång till utbildning, utbildningen skaska bättre och anpas-

ef deras behov. Samarbetet ska dessutom särskilt uppmärksammatersas
förden avgörande roll kvinnorna spelar familjens hälsa, näringstill-som

försel och hygien, brukandet naturtillgångama och mil-av omsorgen om
jön. På alla områden eftersträva aktivt deltagandedessa ska ettman av
kvinnor.

flera andra också vikten kvinnor ochI delar avtalet betonas attav av
deltar i och får utvecklingsprocessen lika villkor.delmän av

I riktlinjer från för utvecklingssamarbete med1990 EUsnya
paragraf. framhållsMedelhavsländerna finns ingen motsvarande Däremot

EUs allmänna principer för utvecklingssamarbete ska gälla, och deatt att
inkluderar efter en hållbar och harmonisk utveckling, riktigsträvan
behandling miljön, ökning den mänskliga kapaciteten och kvinnor-avav

roll i utvecklingsprocessen.nas
De riktlinjerna för utvecklingssamarbete med Latin-EUssenaste
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SOU 1995: 116 amerika och Asien 1992. Där finns bestämmelse deantogs atten om som
handlägger biståndet måste med de förändringarattvara noga som pro-
jekt och medför inte skadar kvinnors ställning och rollprogram utan att,

särskilda åtgärder,tvärtom, eller projekt, vidtas för öka derast atto m
aktiva deltagande jämställd fot i den produktiva och dessprocessen
resultat, liksom i sociala aktiviteter och beslutsfattande.

Inom EUs generaldirektorat DG VIII utvecklingsfrågor och DG I
utrikesfrågor har två handböcker utarbetats kvinno- och genderfrå-om

The Integration of Women in Development: Why, When and Howgor,
Incorporate Gender into Lomé IV Projects and Programmesto och

Cooperation with Latin American, Asian and Mediterranean Countries.
Management of the Project Cycle. De båda handböckerna innehåller
riktlinjer och metoder för föra in genderaspekter i projektplanering ochatt
genomförande. Ett omfattande utbildningsprogram har igång desatts av
båda generaldirektoraten för personal alla nivåer.

På uppdrag EU-kommissionen genomfördes 1993-94 översynav en av
EUs och medlemsländemas jämställdhetspolicies och den praktiska till-
ämpningen dessa. Utredaren drar bl slutsatsen villkor måsteatt treav a

uppfyllda för policy för ökad jämställdhet ska lyckas, nämli-attvara en
politiskt har stöd stark jämställdhetslobby,gen engagemang som av en

uttalad förståelse från biståndsorganens högsta ledning för förbätt-att en
ring kvinnornas ställning i u-länderna förutsättning förärav atten pro-

och projekt ska lyckas, det i landet finns WID-samt attgram experter
eller genderfrågor.

Rapporten i antal rekommendationer både kort- ochutrnynnar ett om
långsiktiga åtgärder EU och medlemsländerna bör vidta villdesom om
medverka till ökad jämställdhet. Det gäller bl fastställa tydlig poli-atta en

genderenheterna starkare roll, tillräckligaatt avsättaattcy, ge en resurser
för jämställdhetsarbetet, genderutbildning, öka antaletatt satsa attmer
kvinnliga handläggare vid biståndsorganen öka erfarenhetsutby-samt att

och samordningen mellan länderna.tet
Kommissionens förslag med anledning kommeröversynen attav

behandlas ministerrådet i slutet 1995. Resultatet förväntas bliav av en
resolution tydligare hittills betonar vikten jämställdhetsfrå-än attsom av

integreras i allt EU-bistånd.goma

Norge
omfattandeEn Norges biståndspolitiköversyn har genomförtsav av en

speciell kommission våren 1995. En från kommissionen ska liggarapport
till grund för regeringsförslag till stortinget under hösten. Någotett över-
gripande jämställdhetsmål finns inte för det norska biståndet, och översy-

inte medföra någon förändringväntas i det avseendet.nen
Biståndsmyndigheten NORADs nuvarande kvinnestrategi fastställ-

des 1985, d år SIDAs handlingsprogram för kvinnoin-ettv s samma som
riktat bistånd. Mycket har förändrats sedan dess, både i på jäm-synen
ställdhet och i uppfattningen mål och medel för jämställtettom mer
bistånd. En strategi håller på utarbetas uppdrag utrikesdepar-attny av
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1995: 116skulle varit färdig i början 1995, har olika SOUDen hatementet. men avav
lagts till efter kvin-skäl försenats. detta skrivs, har arbetet FNsNär

nokonferens i Beijing.
övergripande målet integreraEnligt den nuvarande strategin detär att

kvinnorna ska strategin läggasi allt utvecklingsarbete. Stor vikt enligt
sociala aspekter, liksom erkännautvecklingens mänskliga och att sam-

bandet produktiva reproduktiva roller. Två målmellan kvinnors och anges
för levnads- och arbetsvillkor måste för-arbetet med WID: Kvinnors1

förses möjligheterbättras. Kvinnor måste bli motiverade och med2 att
syftedelta i ekonomiska, kulturella och politiska aktiviteter i ändraatt

huvudfåra så den kvinnor.utvecklingens att gynnar
for Cooperation. BasicI skrift från 1995, Strategy Developmenten

Principles, principerna för dagens utvecklingssamar-redovisar NORAD
fast, utveckling-bete, så de utvecklats sedan 1985. slås blDär attsom a

kan kvinnor fullt och får del deinte bli hållbar, inte deltar uten om av
framsteg intensifieradärför nödvändigtDet ansträng-görs. är attsom
ningarna för förbättra kvinnornas levnads- och arbetsvillkor i u-län-att
derna möjligheter villkoroch dem delta männenatt att samma somge
i det livet. Skriftenpolitiska, ekonomiska, sociala och kulturella anger
också för biståndet skarad konkreta åtgärder behövs det norskaattsomen
kunna utveckling.bidra till jämställden

Danmark
i folketinget fattigdomsinrik-Det danska biståndet ska enligt beslut vara

biståndetEftersom majoritet världens fattiga kvinnor, skaärtat. en av
därför nå kvinnor ienligt biståndsmyndigheten DANIDAs tolkning stör-

utsträckning det når in Development. DANIDAs WlDWomenän mänre
Policy towards the 2000, DANIDA 1993.Year

f utrikes-kriterierna för samarbetsländer har olketingetsBland valet av
inlemmamåste fimras viktenutskott det attangett att samsyn om aven

kvinnor i utvecklingsprocessen.
fårfrån vikten kvinnor till-I den gällande strategin 1987 betonas attav

frånekonomin. dokumentet 1993gång till och delaktighet i Iresurser
och kvi11-uppmärksamma genderskillnaderunderstryks behovet att geav

utvecklingsmål utifrån erfarenhe-möjlighet själva definieraatt egnanor
effektivitet tillalltså på förskjutas frånTyngdpunkten hållerter. att

kvinnor fortfarande imakt, utvärdering från visar1994även attom en
huvudsak och inte aktörer.mottagare somses som

Finland
bistånd,övergripande jämställdhetsmål för sittFinland har inget men

fastställdesprinciper för deltagande i utvecklingssamarbetetkvinnors av
då regeringen fastställdeutrikesdepartementet 1988,1980. De ettersattes

i utvecklings-riktlinjer för inkludera kvinnorhandlingsprogram och att
samarbetet.

för kvinnor islår fast principen integrering insatserProgrammet om av
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SOU 1995: 116 finsktallt bistånd, det håller också möjligheten föröppen speciellamen
kvinnoprogram komplement. Kvinnors intressen måste enligtettsom pro-

särskilt till i för förbättra levnadsförhållan-grammet tas attvara program
dena för de fattigaste delarna befolkningen och i för lands-av program
bygdsutveckling, liksom i hälsoprojekt, vattenförsörjningsprojekt, utbild-
nings- och sysselsättningsprojekt.

Riktlinjerna sedan, område för omrâde, integreringenhur skaanger
till och har för genomförandet.vem som ansvar

Det finska biståndsorganet FINNIDA har följt ochprogrammetupp
riktlinjerna olika blsätt, utveckla förmetoder genderana-atta genom
lys. Under 1992 och 1993 lät FINNIDA genomföra utvärderingar av en
rad finska biståndsprogram inom sektorerna Vattenförsörjning, skogsbruk
och landsbygdsutveckling. En slutsats integrering oftast,är attgemensam

inte alltid, effektivare främja jämställdhetär sätt speciellaett att änmen
kvimioprogram.

Nederländerna

Nederländerna de få länderär har särskilt jämställdhetsmålett ettav som
för sitt bistånd.

I biståndsdokumentet A World of Difference från 1990 prioriteras
fyra miljö, kvinnor och utveckling, fattigdom iteman: städerna samt
forskning och teknologi. frågaI kvinnor och utveckling måletom anges

kvinnors självständighet autonomy, och i dokumentet beskrivssom
det fysisk autonomi, ekonomisk autonomi, politisk autonomi ochsom
socio-kulturell autonomi. detI dokumentet från 1993 betonassenaste sär-
skilt freds- och konfliktprocesser och mänskliga rättigheter, måletmen

kvinnors självständighet står kvar.om
I tolkning autonomibegreppet 1994 betonas vikten kvin-en ny av attav

ökar sitt deltagande i beslutsfattandet, kvinnor har rätten överattnor
reproduktionen, arbete och inkomst nyckel till minskad fattig-äratt en
dom, utbildningsnivån förbättras, och förståelsen måste förbättrasatt att
för kvinnor i olika kulturer.

Biståndsrnyndigheten DGlS har utarbetat konkreta delmål och fast-a
ställt 50 det bilaterala biståndet 1998 ska uppfylla DAC-att procent av
WID-kriteriema. Dessa definieras kvinnor måste med iattsom vara
utformningen projekten, kvinnor målgruppen ska aktiva iav ur vara
genomförandet, måste reda varför kvinnor kan 11asvårt deltataman att
och därefter vidta åtgärder det lättare, WID-expertis måstegör kon-som
sulteras under hela projektcykeln.

Trots ansträngningar för konkretisera målen och firma metoderstora att
för genderanalys och integrering har det visat sig svårt måletomsättaatt

kvinnors självständighet i praktiken.om

Canada
I Canada finns sedan 1987 jämställdhetsmål för biståndet. Det primä-ett

målet enligt det övergripande dokumentetär Sharing Futurera attour
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1995:116SOUsighjälpamänniskornafattigasteoch deländernahjälpa de fattigaste att
deltagandeökatbiståndsmål,preciseras i ärsjälva. Det ett avvaravsex

kvinnor.
kvinnornasstärkaoch lydermåletformulerades1992 numera:om

utveckling i derashållbarijämbördigafulla deltagande parter ensom
koncentrationförskjutning frånkansamhällen. Det enses som en

på makt.koncentrationrättvisa till en
mål förövergripanderadfonnuleratharBiståndsmyndigheten CIDA en

målenoperationaliserasig svårarevisatsitt det hargenderarbete, attmen
1980-period i slutetEfter intensivför arbetet.och avsätta avenresurser

bistånds-det praktiskajämställdheten imed integreratalet har arbetet att
1990-talet.arbetet gått bakåt under
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SOU 1995: 116 5. Svensk jämställdhetspolitik
biståndspolitikoch

Utvecklingen i Sverige på kvinnor och i utvecklingspro-mänav synen
i u-länder har i följt den internationella utvecklingen. Denstort settcessen

har givetvis också påverkats och i någon mån påverkat denav sven-- -
ska debatten och de insatser gjorts för ökad jämställdhet i detsom sven-
ska samhället.

På båda områdena, både i fråga nationell jämställdhetspolitik och iom
fråga jämställdhetsperspektivet i utvecklingssamarbetet,om anses
Sverige idag intemationellt ledande.vara

Jämställdheten i Sverige
Sverige har tillsammans med de övriga nordiska länder kommit jämförel-
sevis långt i fråga jämställdhet och betraktas i många andra länderom

förebilder. En viktig förklaring till detta försprång jämställdhe-ärsom att
länge funnits med den politiska dagordningen.ten Politiska kvinno-

förbund, Fredrika Bremerförbundet, RFSU och andra organisationer har
under många år, och ofta under starkt motstånd, krävt lika rättigheter för
kvinnor och män.

Utvecklingen kan illustreras med några viktiga årtal i svensk jämställd-
hetshistoria:

dröjdeDet till 1863 innan ogifta kvinnor autmatiskt blev myndiga, först
vid 25 och vid års21 ålder. Gifta kvinnor blev inte myndiga förränsenare
192 1

.
1864 upphävdes lagstadgade slå sin hustru. 1870 fickrätt attmarmens

kvinnor studentenrätt privatister, och 1873 fick deatt ta rätt att tasom
akademisk Först 1927 öppnades statliga läroverk för flickor.examen.

fick1901 svenska kvinnor till fyra veckors ledigheträtt lön vidutan
bamsbörd.

förränInte fick1919 de svenska kvinnoma efter 35 års debattrösträtt-
i och utanför riksdagen. 1922 de fem första kvinnoma plats i riksda-tog

Andelen kvinnliga riksdagsledamöter har sedan långsamt ökat förgen. att
i mitten 1990-talet i drygt 40 procent.av vara uppe

infördes1937 moderskapsförsäkring, blev1938 preventivmedel tillåt-
och infördes1939 förbud avskeda kvimror vid havandeskap,mot attna,

förlossning eller giftermål.
1947 kom den första kvinnan in i regeringen, och år kom lagsamma en

lika lön för lika arbete i statlig tjänst.om
1948 infördes allmänna bambidrag, 1950 blev båda föräldrarna för-

myndare för barnen, 1955 kom allmän sjukförsäkring och 1959 ATP.en
1971 infördes särbeskattning makars inkomster, och 1974 kom för-av

äldraförsäkringen.
viktigEn förutsättning för de årtiondenas utveckling jäm-senaste av

ställdheten den snabba ökningen antalet kvimior på arbetsmarkna-var av
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1995:under 80-talet, SOU 116Expansionen fortsatteden under och 70-talen.1960- även
berodde uppgifterdel ökningenlika snabbt. Eninteän attstor avom

framför allt barn- och äldreomsorg,tidigare utförts i hemmen, över-som
barn ökadeför hem ochfördes till arbetsmarknaden. Männens ansvar

kvinnornamycket andeldock i utsträckning, ochinte stor avensamma
och hemarbetet.förena förvärvsarbetetarbetar deltid för kunnaatt

mål vårt land.varit uttalat politiskt iFrån har jämställdhet1970-talet ett
främ-syftar tillfick Sverige sin första jämställdhetslag. Den1979 att

i arbetslivet.och motverka diskrimineringkvinnors och lika rättmäns
syfte går något läng-jämställdhetslagen harDen gällande mensammanu

förbud diskriminering.i jämställdhetsarbete ochkraven på aktivt motre
jämställdhets-jämställdhetslagen inrättades tjänstSamtidigt med en som

uppgift lagen efterlevs.ombudsman, med tillJämO, att attse
Delad makt delat ansvar, kon-1994,1Järmtälldhetspropositionen

mellanframsteg gjorts det gäller jämställdhethel del närstateras att en
perspektiv. Svenska kvin-minst i internationelltkvinnor och intemän, ett

samtidigt Sverige harförvärvsfrekvenshar mycket hög ettt somnor ex en
födelsetal.Västeuropas högstaav

har generelltfortfarande finns betydande brister. KvinnorMen sett
minst i fråga lön, och segregeringenvillkor i arbetslivet, intesämre om

i många jämförbara länder.arbetsmarknaden i Sverigeär större än
förfortfarande låg. KvinnorAndelen kvinnor i chef spositioner är svarar

Våldethem ochandel arbetet med bam.än männenavsevärt störreen av
kvinnor-framsteg under 1990-taletkvinnor utbrett. Trots ärärmot stora

beslutande församlingar.underrepresenterade i de flestana
i ökad utsträckningmåste enligt propositionenJämställdhetsarbetet ta

ochmaktförhållandet mellan könen och kvinnorshänsyn till det ojämna
inflytandeinnebär bl kvinnorsskilda villkor i samhället. Detmäns atta

innebäri arbetslivet, förbättras. Detmåste öka och deras villkor, t ex
för med hem och barnmåste dela arbetetockså männen ansvaretatt

också beslu-förslag till åtgärder,Propositionen utmynnade i rad somen
pappamånaded för-omdebatterade itades riksdagen. Den mest varav

för varderamånad försäkringensäldraförsäkringen: 12 reserverasaven
föräldem.föräldern inte överlåtas den andraoch kan
arbetsgivare skyldigaså allaJämställdhetslagen skärptes bl äratt nua

flermed tio ellerkollektivavtal fimis. Företagtillämpa lagen ävenatt om
kvinnor ochlöneskillnadema mellananställda ska årligen kartlägga män

obligatoriska jäm-skillnaderna i deoch redovisa åtgärder för minskaatt
ställdhetsplanema.

opinionsbildning,Andra åtgärder ökad satsning information ochär
i könsperspektiv,forskning lönebildning och -skillnader nä-ett enom

för ökakvinnliga chefer, projektringslivsakademi för öka andelen attatt
i jäm-församlingar, länsexperterkvinnors inflytande i beslutsfattande
ioch utredning skillnaderställdhetsfrågor vid länsstyrelserna mänsomen

den ekonomiskaekonomiska och huroch kvinnors tillgång till resurser
samhällsnivå.fainilje- ochmellan könen individ-,makten fördeladär
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SOU 1995: 116 frågaPrioriterad
Idag jämställdhet politisktär prioriterad fråga i Sverige. Det råder breden
enighet det övergripande målet kvinnor och ska haatt män rät-om samma
tigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i
livet.

Det övergripande målet har i jämställdhetspropositionen brutits iner
konkreta delmål:sex
Jämn fördelning makt och inflytande mellan kvinnor och0 män.av
Samma möjligheter för kvinnor och till ekonomiskt oberoende.män°
Lika villkor och förutsättningar för kvinnor och i fråga före-män- om
tagande, arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor utveck-samt
lingsmöjligheter i arbetet.
Lika tillgång för flickor och pojkar, kvinnor och till utbildningmän0
och möjligheter utveckla personliga ambitioner, intressenattsamma
och talanger.
Samma för kvinnor och för arbetet med hemmän och barn.0 ansvar
Frihet från sexualiserat könsrelaterat våld.0

Det råder också enighet jämställdhetspolitik inte kan isolerasattom
från andra politikområden. Jämställdhet handlar politiska, ekonomis-om
ka och andra samhälleliga relationer mellan kvinnor och ochmän om
arbets- och maktfördelning mellan könen.

ämställdhetenJ

i svenskt utvecklingssamarbete

Allmän utveckling
Ambitioner bistånd stärka kvinnors ställning i tredje världenatt genom
har funnits länge i Sverige. Redan på 1950-talet förekom, äni litenom
skala, stöd från svenska kvinnoorganisationer till kvinnoprojekt i tredje
världen. Från 1960-talet har såväl biståndsmyndigheter enskildasom
organisationer regelbundet lämnat bistånd syftat tillmer attsom gynna
kvinnor.

Principen integrering mainstreaming fastslogs tidigt i Sverige.om
1973 beslutade SIDAs styrelse stödja kvinnans fulla deltagande iatt
utvecklingssamarbetet, och kvinnofrågor skulle integreras i biståndetatt
i sin helhet. Men det dröjde innan principen slog igenom i praktiken.

I anslutning till regeringens budgetpropositioner motionerade kvinnliga
riksdagsledamöter från olika partier regelbundet olika åtgärder för attom

biståndet kvinnoinriktat.göra De reagerade insatserna förmot attmer
kvinnor dels mycket små, dels låg vid sidan biståndets huvudfåra,var av
och de krävde del det ordinarie biståndetstörre skulle tillatt en av
kvinnor Men kraven resulterade länge bara i marginella ökningar av
direktstödet till kvinnor.
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1995:116jämställdhetsmål SOUFörslag om
jämställdhet skulleförslagDet kan värt attatt notera, att ett angesomvara

riksdagsmotionframfördes ibiståndetdelmål för det svenskaett ensom
-Fedgardh och Ulla Ekelund.Sonjaredan centerpartistema1978 av

jämställd-kvirmo- ochbesvarad med motiveringenMotionen ansågs att
den världsak-såväl internationellthetsfrågoma lyfts framalltmer genom w

1975 ikvinnokonferens i Mexicotionsplan vid FNsantogs somsom
för hur kvinnornas intressenantagit riktlinjerSverige där styrelseSIDAs

förbättra kvin-Ambitionenskulle tillgodoses i utvecklingssamarbetet. att
ansågs enligt utrikes-främja jämställdhetensituation och därmednornas

fyra målen för detframför allt i det andra deutskottet integrerade avvara
utjämning.till social och ekonomisksvenska biståndet, bidraatt

och kvin-kvinnokonferenser 1975, och 1985samband med 1980I FNs
biståndsvensktockså intresset förnoårtiondet 1975-85 ökade att genom

världen. takt medför kvinnor i tredje Ibidra till förbättra villkorenatt
från passivsamtidigt på kvinnanökade insikter förändrades motta-synen

i utvecklingsprocessen.bistånd till aktiv deltagaregare av

Genderperspektiv
systematisktframför alltFrån 1980-talet har SIDAdelen mersenare av

bidra till detoch metoder kanbörjat fastställa policy, strategier attsom
möjligheter delta ioch kvinnorbiståndetsvenska män attsammager

utvecklingsarbetet.
insiktenförändringen kom medkanske viktigaste,Den ochstörsta, att

till dsituation i relationmåste betrakta kvinnans attmannens, v sman
utvecklingsprocessengenderperspektiv helamåste anlägga ettman

inklusive biståndet.
svenska bistån-kvinnors roll i detgenomförde1990 UD översyn aven

biståndsmyndighe-de mindreresulterade bl i kravdet. Den ävenatta
komma både kvin-hur biståndet skullestrategier förskulle utarbetaterna

Sverige skulle verkaSamtidigt skärptes kravenoch till del.män attnor
verksamhet, blmultilaterala biståndsorganensför i dejämställdhet även a

befattningar.fler kvinnor ledandegenom
ökat påtagligtjämställdhet i biståndet harpolitiska förDet intresset

riksdagenantalet motioner imärks inte minstunder 1990-talet. Det
jämställdhetens betydelseökade insiktenockså på allmäntden ommen

för samhällsutvecklingen.
jämlika villkor förkonstaterade utrikesutskottet, endast1992 att genom

socialapolitiska ochlivets områden kankvinnor och på samtligamän
utveckling kan åstad-ekonomiskproblem lösas. Lika litet hållbarensom

demokra-enligt utskottet,i odemokratisk omgivning kan,kommas enen
tillåter könsdiskriminering.utvecklas så länge man

rättigheter, inklusivemänskligaockså frågorUnder 1990-talet har om
uppmärksammatskvinnors mänskliga rättigheter, mer.

i allabudgetpropositionen viktenregeringen i199495 framhöll attav
både kvinnor ochinverkaninsatser analysera biståndets män samt

tradi-förändrabehovetdem. Särskilt nämndesrelationerna mellan attav
23
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SOU 1995: 116 tionella mansroller. Det också i den propositionen regeringenvar som
meddelade sin avsikt utreda hur jämställdhet skaatt uttryckas i de
biståndspolitiska målen. Ett besked välkomnades riksdagen.som av

En grundgemensam
Sverige saknar till skillnadännu, från flera andra länder, övergripandeen
policy för jämställdhet mellan kvinnor och i hela biståndet.män Det har
alltså inte funnits någon grund för UDs, SIDAs och de övrigagemensam
biståndsmyndighetemas arbete med mål och riktlinjer för jämställdhet i
utvecklingssamarbetet. Förberedelser för utarbeta sådan policyatt en
pågår dock inom Utrikesdepartementet. Den slutliga utformningen av
policyn eftergörs regeringen tagit ställning till den häratt utredningens
förslag hur jämställdheten ska uttryckas i de biståndspolitiska målen.om

Ett viktigt underlag för samlad jämställdhetspolicy för det svenskaen
biståndet slutsatserna frånär det seminarium think-tank workshop som
UD och SIDA arrangerade i början 1995. Ett 20-tal inter-gemensamt av
nationella på genderfrågor formulerade sin visionexperter en jäm-av
ställd och hållbar utveckling med människan i centrum och slog fast,bl a

jämställdhet både mål för hållbaratt är mänsklig utvecklingett och en
förutsättning för åstadkomma sådan utveckling.att en

De formulerade strategiska mål för årtionde:tre nästa
stärka demokratiska och mänskligaatt rättigheter så detprocesser att

blir möjligt för kvinnor och med och formamän sina samhällen,att vara
förändra attityder och kunskap såatt de främjar jämställdhet,att
förändra de materiella villkoren föratt åstadkomma ekonomisk,att

social och fysisk trygghet för kvinnor och män.
Visionen avslutas med fyra rekommendationer till biståndsmyndighe-

terna:
Ange jämställdhet uttryckligt mål för utvecklingssamarbete.ettsom
Se till jämställdhetsmålet kommer till iatt uttryck policyn för utveck-
lingssamarbetet.

3. Se till den institutionella uppbyggnaden ochatt de operationella
metodema jämställdhet tillgör central angelägenhet i planeringenen

policy ochav program.
Se till jämställdhetsmålet återspeglas i policydialogatt och överlägg-
ningar med samarbetsländer och andra samarbetspartners.

SIDA

När SIDA bildades pågick1965, redan några utbildningsprojekt för kvin-
de tidigare biståndsorganenstartats Centralkommittén förnor som av

svenskt tekniskt bistånd och Nämnden för Internationellt Bistånd, NIB,
efter påtryckningar från kvinnoorganisationer och folkrörelser.andra De
såg kvinnoutbildning viktig förutsättning för kvinnor skulleattsom en
kunna delta lika villkor i utvecklingsprocessen.

Från slutet 1960-talet genomfördes fler särskilda kvinnoinsatser. Detav
gällde projekt för minska undemäring, förbättrat undervisning ochattex
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1995:116SOUdominerade.Välfärdsperspektivetfamiljeplanering.hälsovård samt
påver-och hur densituationbevakning kvinnornasNågon systematisk av

åren.under de föstabiståndet förekom intekades av
Utvecklingenstudiegenomfördes första1970-taletI början avenav

beslutadeden SIDAsresultati u-land. Somoch kvinnans ställning ett av
bistånd, deti alltkvinnofrågor skulle integrerasstyrelse 1973, att men

hela 1970-taletUnderprincipen slog igenom.dröjde innan densagtsom
speciella kvin-bestod integreringen80-taletoch bra bit in mest aven

kvin-tillstödetdel samtidigtnokomponenter i insatser, separatasomen
vanliga.och nutritionsprogramfortsatte. Hälso-noprojekt var

för-genderenhetenkvinnoenheteninrättades numera1979 ensom
frånsedan 1975, ochkvinnofunktion funnitsstärkning den somav

kvinnobiståndet.förinfördes särskilt197879 ett program
inför-samarbetsländerikvinnoorganisationer SIDAsdirektstöd tillEtt

från gjortsomgångar och 1990förändrats ides också har1979. Det ett par
aktiviteter.kvimioinriktadedirektstöd tillstrategiskttill ett merom

demokrati och mänskligaförfrån anslagetSedan direktstödet1993 tas
området.inom detstrategiska insatserhuvudsak tillrättigheter och riktas i

KIB
Kvinnorådet förbildades 1982riksdagsmotionresultatSom ett av en

och pådri-rådgivandemed uppgiftbistånd,internationellt KIB, att vara
bistån-det svenskainfonnationspridavande till SIDA samt att omorgan

till alhnänheten.organisationerna ochdet, både inom de egna
ytterli-kvinnoförbunden ochpolitiskaför debestårKIB representerav

erfaren-kyrkliga, medfackliga ochorganisationer, blnågra egnaagare
kvinnobistånd.heter av

få igång poli-roll det gälldeförsta årspelade under sinaKIB när atten
aktivtmycketmedverkadeinom SIDA. KIBcyarbete och utbildning t ex

kvinnoinriktatförhandlingsprogramtill utarbetandet SIDAs ettav
bistånd nedan.se

kvin-och kunskapenmedvetenhetenallmännaSedan dess har den om
biståndgenderinriktatbetydelsenochroll i utvecklingen ettavnornas

förpådrivande rollspelar självsnabbt, ochökat mycket SIDA ennumera
utvecklingen.internationelladensåväl den svenska som

Handlingsprogram
resultera-1980-talet ochunderpolicyarbete inleddesgenomtänktEtt mer

bistånd,kvinnoinriktatförHandlingsprogramde i SIDAs ett som
styrelsen 1985.antogs av

välfärdstrategi medtvå strategier,Handlingsprogrannnet bygger en
oberoendeekonomiskttillstrategi för bidrahälsoinsatser ochbl attena

skabistånd för kvinnorslår fast principenför kvinnor. Prograrmnet att vara
kom-behov ska kunnaintegreringen vidi allt bistånd,integrerat attmen
inomår utarbetadesför kvirmor. Sarmnaspeciella insatserpletteras med

genomföras.integreringen skulleför hurriktlinjer och metoderSIDA
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SOU 1995: l16 Handlingsprogrammet gäller i princip fortfarande, förän-trots att stora
dringar skett i kvinnor och i utvecklingssamarbetet.män Isynen ett
nyskrivet förord till upplaga handlingsprogrammet 1992 påpekasen ny av
bl SIDA biståndetatt genderperspektiv, och allta ettnu ser ur att
bistånd ska hänsyn till både kvinnors ochta behov.mäns

En revidering handlingsprogrammet inleddes 1992 och harav senare
till UDs planer utarbeta samlad jämställdhetspolicyanpassats föratt en

hela det svenska biståndet. Under 1995 påbörjades arbetet med en ny
handlingsplan för den biståndsmyndigheten Sida nedan.senya

Riktlinjerna kompletterades och reviderades 1993. Som underlag för
det praktiska arbetet har SIDA utarbetat genderanalyser för varje pro-
grannland och håller med riktlinjer för varje biståndssektor. Väl så vik-
tigt dessa policy- och metoddokument det medvetnaseparata arbe-ärsom

med föra in genderperspektivet i andratet centralaatt policydokument,
befolkningsfrågor, reproduktivt hälsa och Vattenförsörjning.ex om

1993 inrättades tjänst jämstålldhetsrådgivare policynivå.en som

Kompetens- och metodutveckling
En rad utvärderingar har under 1990-talet genomförts genderarbetetav
olika nivåer och bidragit till utveckla kompetens och metoder.att

SIDA har medvetet utbilda hela sin personal isatsat genderana-att
lys och metoder för genderinriktat bistånd. Utbildning i genderanalysett
har pågått sedan slutet 1980-talet. Samtidigt har genderenheten alltav mer
inriktat sitt arbete metodutveckling och stöd till strategiska insatser i
samarbetsländema. Det gäller könsuppdelad statistik, kompetens- ocha
kapacitetsutveckling, nätverksarbete och koppling mellan jämställdhet
och ekonomi.

Varje handläggare har för genderperspektivetattnumera ansvar ge-
planering, genomförande och uppföljning allt bistånd. Ennomsyrar av

centralt placerad genderenhet arbetar med utveckla policy ochatt meto-
der stöd och råd till övriga delarsamt att SIDA. På biståndskonto-ge av

finns genderhandläggare med uppgift driva ochren stöttanumera att
chefer och handläggare i arbetet med integrera genderaspekter i allaatt
insatser.

Jämställdhet utvecklingsfrågaen
Under 1995 har SIDA inlett arbetet med vad skulle kunna kalla ettman
tredje steg i jämställdhetsarbetet. Vid sidan det pågående arbetet medav
integrering och särskilda insatser för kvinnor kommer i fortsättning-man

jämställdhet viktig utvecklingsfrågaatt ta i överläggning-en upp som en
hög nivå med för samarbetsländema, parallellt medrepresentanterar

diskussioner den politiska och makroekonomiska utvecklingen.om
Arbetet inleds successivt med början i några länder, och inom Sida
utvecklas metoder för detta arbeta med jämställdhetsfrå-sättnu attnya
gorna.

detI initiativet från Sida ingår också stödja kapacitetsuppbygg-nya att
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SOU 1995: 116part-underlättasamarbetsländema ochjämställdhetsarbetetnad för att
parlamentariker ochmellanerfarenhetsutbytenerskap i form t exav

bygger påländer. Partnerskapetandraolika i Sverige ochyrkesgrupper ett
biståndet och tänkttagandegivande ochömsesidigt ärän ettsommer

de länderbåde i Sverige och ijämställdheteninstrument för främjaatt
med.Sverige samarbetarsom

för såväl den tidi-pådrivande rollår spelathar under mångaSIDA en
medårens arbetebiståndet dekvinnoiniiktningen senasteav somgare

bistånd. den kom-allt Mycketgenderperspektivetlåtaatt avgenomsyra
område harSverige inom dettafinns idet kunnandeochpetens som

utvecklats inom SIDA.

biståndsorganbilateralaTidigare
BITS,biståndsorganen SIDA,pågått har de svenskaMedan utredningen

tillslagitsoch Sandö U-CentrumSAREC, SwedeCorp nysamman en
Internationali Swedishingår de allamyndighet. Från den juli 19951

internationellt utveck-Styrelsen förCooperationDevelopment Agency
Sida.lingssamarbete,

tidigare själv-redovisa hur dekortfattatfinns ändå anledning härDet att
genderfrågoma.medarbetatständiga biståndsorganen

BITS
Tekniskt-Ekonomiskt Samarbete, BITS,InternationelltBeredningen för

framför allt med kun-och arbetademyndighet 1979blev självständigen
långt framme,Sverige liggerområden därskapsöverföring inom genom

internationella kurser.ochu-krediter, tekniskt samarbete
fanns knappastdesskvinnostrategi. InnanBITS styrelse 1993antog en

medförklaradesmyndigheten. Detjämställdhetsarbete inomnågot atta
föreslogsalla insatserefterfrågestyrd, ochheltverksamheten att avvar

mottagarna.
resultat ochsigvinnläggakvinnostrategin skulle BITSEnligt attom

också kvinnorkrediter komochutvecklingseffekter tekniskt samarbeteav
den utvecklingpåverkades negativtintegodo kvinnortill och att somav

ansträngningar gjortsharstrategintill. Sedaninsatserna bidrog antogs
ocksåBITS harfler kvinnor i kurserna.framför för få medallt att genom-

Beijingkvinnokonferensen iInförför kvinnor.fört rad särskilda kurseren
finansieratskinesiska kvinnorstudiebesök förochhar rad kursert ex en

BITS.av

SAREC
självstän-liksom BITSblevu-landsforskning, SAREC,Styrelsen för en
underlät-forskning kanuppgift främjameddig myndighet 1979, att som

eko-självbestämmande ochökatutvecklasu-ländernaför motmotattta
rättvisa.nomisk och social

kvinnoforskningsprogram.särskiltdrivitSARECSedan 198384 har ett
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SOU 1995: 116 Det syftar till stödja kvinnoforskning medatt kvinnoforskning avses-
forskning kvinnors och olika villkormäns i utvecklingen ochom om
generella utvecklingsprogram kvinnoperspektiv i Afrika ochur -
Latinamerika. Inom stöds bl uppbyggnaden forsknings-programmet a av
institutioner och nätverk. Den forskning bedrivits inomsom programmet
har hittills inte påverkat SARECs övriga verksamhet i någon nämnvärd
utsträckning.

Under 199495 inleddes arbetet med utarbeta genderpolicy föratt en
hela f orskningsbiståndet, bl heltäckande kartläggninga genom en ur gen-
dersynpunkt pågående insatser inom alla sektorer. Arbetet med fär-av att
digställa denna genderpolicy fortsätter inom Sida.nya

SwedeCorp
Styrelsen för Internationellt Näringslivsbistånd, SwedeCorp, bildades
1991 sammanslagning stiftelsen Swedfund, Importkontoretgenom en av
för u-landsprodukter och delar SIDAs industribyrå. Arbetet har varitav
inriktat främja investeringar och företagandeatt i u-länder, a genom
stöd till sarnriskverksamhet joint venture och kunskapsöverföring till
näringsliv och näringslivsorganisationer.

SwedeCorp har inte antagit någon övergripande genderpolicy eller gen-
derstrategi, i det strategidokument styrelsen för denmen som nya myn-
digheten fastställde 1992 finns genderaspekter integrerade. SwedeCorp
skulle särskilt stödja kvinnligatex blentreprenörer, utbildning.a genom

En intern arbetsgrupp har utarbetat riktlinjer för hur och gender-när
aspekter ska beaktas i projektberedningen, lagt in speciell kod fören
kvinnliga konsulter i konsultregistret och inventerat alla insatser med
kvinnoinriktning. Genderutbildning har genomförts för alla intresserade
handläggare.

I SwedeCorps fördjupade anslagsframställning 199596 1998 anges-
jämställdhet mål för näringslivsbiståndet.ettsom

Sandö U-centrum
På Sandö har bedrivit u-landsutbildningstaten sedan 1972, till börjanen

alternativ till vämpliktsutbildningen.ett Utbildningen harsom sedan dess
successivt breddats och kompletterats med verksarnhetsgrenar. Vidnya
sidan längre kurser för biståndsarbetare genomför Sandö U-Centrumav
bl språkkurser uppdragsutbildning.a som

Sandö U-centrum har ingen fastställd jämställdhetspolicy, och de över-
gripande målsättningama för utbildningen ingentingsäger jämställd-om
het. Däremot ingår genderfrågor sedan början 1990-talet i undervis-av
ningen på termins- och volontärkursema. Eleverna ska enligt kursbe-
skrivningen bli införstådda med genderverktyg och -temrinologi

Sida
Inför sammanslagningen de svenska biståndsmyndighetemaav tog
SIDAs genderenhet initiativ till överläggningar med de genderansvariga
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tanke på SOU 1995: 116hos myndigheter för erfarenhetsutbyte. Med SIDAsövriga
medsåväl policyarbete praktiskt arbeteomfattande erfarenheter av som

medjämställdhetsaspekter i allt bistånd kan räknaintegrera attatt man
sammanslagningen medför intensifiering jämställdhetsarbetet ävenaven

biståndsmyndig-i biståndet tidigare bedrivits övrigade delar som avav
heter.

för jämställdhet biståndet i avdelningenInom Sida ingår enheten inya
tjänst tillför juridik. har fasta tjänsterpolicy och Enheten tre samt en som

ordförandefällig förstärkning under tvåårsperiod medan rådgivaren ären
i fast tjänst kommer inrättas.DACs WID-grupp. Ytterligare atten

Sida, vid sidanJämställdhet fyra prioriterade områden inomär ett av
fattigdom, demokratimänskli rättigheter. ochmiljö och För vart ettav ga

handlingsplaner, för-de fyra områdena utarbetas under 1995 Ettav nya
färdigtför jämställdhetsområdet ska iutkast till handlingsplansta vara

policy fördecember slutliga versionen avvaktar den1995. För den man
hela aviserat.det svenska biståndet UDsom

biståndMultilateralt
alltså f umiitsdet svenska biståndet jämställt harAmbitioner göraatt mer

bilateralaambitionerna gällde länge i huvudsak detbraett tag, men
biståndet.

rad för1970-talet lämnat bidrag till FN-organSverige har sedan en
för integrera jämställdhetsarbetet i FN-olika jämställdhetsinsatser och att

kvinnornas roll iEftertotala verksamhet. UDs översynsystemets av
drivit jämställd-biståndet Sverige systematiskt1990 har sättett mer

hetsfrågoma i de multilaterala biståndsorganen.även
för formulera den övergripandeUtrikesdepartementet har attansvar

fungerar avdelning förför biståndet. Samtidigt UDspolicyn det svenska
biståndsmyndighetinternationellt utvecklingssamarbete, IU, närsom en

organisationer.bistånd via internationelladet gäller kanalisera svensktatt
fått genomslag i den intematio-genderperspektivetI takt med störreatt

andra multilaterala hardebatten och därmed också i FN ochnella organ
i multilaterala biståndet.sina krav jämställdhet detSverige skärpt även

har handläggareinom IU-avdelningenVar och de enheternatre enen av
jämställdhetsaspekter i allt policyarbete.med för bevakaattansvar

svenska UD aktivt förmed övriga nordiska länder arbetarTillsammans
multilaterala där Sverigeintegrera jämställdhetsarbetet i alla äratt organ

UNICEF, UNHCR, UNEP,med bl UNIFEM, UNFPA,UNDP,a-
regionalaVärldsbanken, IMF, deHabitat, WHO, ILO,WFP, IFAD,

utvecklingsbankema, DAC och EU.ävennumera
jämställdhetsarbetet i detill finansieraSverige har också bidragit att

fått1976UNIFEM har sedaninternationella organisationerna. t startenex
ochbidragsgivamaSverige deårligt bidrag. I UNICEF störstaärett aven

jämställdhetspolicy. Arbetetövergripandehar aktivt arbetet medstött en
jäm-Development Index medUNDPs Humanmed komplettera ettatt

från Sverige.genomförts med ekonomiskt stödställdhetsindex har också
årensjämställdhetsfrågoma vid de FN-drivitSverige har aktivt senaste
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SOU 1995: 116 konferenser. Ett exempel FNs konferens befolkningär och utvecklingom
i Kairo 1994, där Sverige medverkade till de starka skrivningama om
kvinnors makt och inflytande, reproduktiv hälsa och kvinnors rättigheter.

I de multilaterala har Sverige hög profil i jämställd-organen numera en
hetsfrågor och har också ibland medverkat till dessa har flyttat framatt
sina positioner. En erfarenhet hos demgemensam representerarsom
Sverige i de internationella bankerna det lättastär få förgehöräratt att

visar ökad jämställdhet kan bidra tillargument snabbareatt eko-som en
nomisk utveckling.

Enskilda organisationer
Det framgått tidigare, kvinnoorganisationer och andra enskildavar, som
organisationer drev de statliga biståndsorganen för kvinnornasom att
skulle få sin rättmätiga del det svenska biståndet. Flera organisatio-av av

inte bara kvinnoorganisationer också missionsorganisa-nerna, utan t ex
tioner, solidaritetsrörelser, fackliga och kooperativa organisationer har
genomfört biståndsinsatser riktade speciellt till kviimor.egna

I övergången från renodlat kviimoperspektiv till genderperspek-ett ett
tiv det däremotär SIDA sedan delen 1980-talet tagit initi-som senare av
ativet och drivit utvecklingen framåt. Metoder och har sedanangreppssätt
spridits till andra biståndsgivare, inklusive de enskilda organisationerna.

Mycket arbete återstår, praktiskt alla biståndsorganisationertagetmen
har idag ambitioner analysera det biståndet genderperspek-att ettegna ur
tiv, utarbeta gender- eller jämställdhetsprogram och utbilda denegna egna
personalen i genderfrågor. Diakonia, Rädda Barnen och Utan Gränser hör
till de organisationer redan antagit genderprogram, och fler ärsom egna
på gång. Handikapprörelsens biståndsorgan SHIA har gjort speciella
insatser för lyfta fram det dubbla eller tredubbla handikappatt detsom
innebär fattig, kvinna funktionshindrad.ochatt vara

En referensgrupp för genderfrågor bildades 1994 alla organisationerav
har så kallade ramavtal med Sida. Gruppen arbetar dels med utby-som att

erfarenheter arbetet med genderfrågoma,ta dels medav att gemensamt
utbilda antal utbildare kan för genderutbildningett isom ansvara orga-
nisationema. Några sådana kurser för organisationer har ocksågrupper av
genomförts.
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SOU 1995: 116nuvarandeämställdheten och deJ

biståndsmålen

BISTANDSMALETÖVERGRIPANDEDET
levnadsnivå detsedan 1962 varitharAtt höja de fattiga folkens över-

statliga biståndet.gripande målet för det svenska
preciserad tolkning. I begrep-år har uttrycket fåttPå det en mersenare

männis-enligt budgetpropositionen 199495levnadsnivå innefattaspet
livnära sig, hakors på förutsägbart och säkertmöjligheter sätt attatt ett

social service.tillgång till utbildning ochgod hälsa och annan
människors och samhällenshandlar stärkaUtvecklingssamarbete attom

framtid.och kommande generationersförmåga själva utforma sinatt
fattigdomenenligt propositionen att minskaövergripande syftetDet är

människor. betonasför fattiga Däroch skapa rättvisare levnadsvillkor
kvinnor.också, fattigdomens börda bärs oproportioncrligt tungtatt av

fatti-världenskvinnorEnligt UNDPs beräkningar 70utgör procent av
feminisering fat-tilltagandeoch flera beskriverFN-rapporter avenga,

tigdomen.
min-bistånd inriktatdra slutsatsenDärav kan är attatt ett somman

insatser kan hjälpautsträckning måste gällaska fattigdomen i stor som
det fårfamiljers levnadsstandard. Menfattiga kvinnor höja sin och sinaatt

tänkande, där lös-i traditionelltinte innebära, faller tillbakaatt ettman
projektkvinnor. Sådanaprojekt och krediter förningen små ärantas vara

fattigdomkvinnorseftersom de angriperotillräckliga, symptomen sna-
studeranödvändigtfortsättningen detorsakerna till den. I ärän attrare

jämställdhetsperspek-orsaker och uttryckfattigdomens strukturella ettur
tiv.

kvin-måste hänsyn tillfattigdomenAlla insatser för bekämpa atttaatt
inte bara delekonomiska och sociala rollerjust sina är en avnor genom

inte i sigockså viktig del lösningen. Kvinnorproblemet ärutan pas-en av
deBåde kvinnor ochsiva, sårbara ocheller eftersatta. ärmän är, även om

såvälkvinnoraktörer utvecklingsprocessen. Attfattiga, viktiga somge
fattigdoms-viktig strategi isina liv därförmaktmän över är enmer

bekämpningen.
kvinnorjämställdhet mellanfinns betrakta bristentendensDet atten

ensidigt rikta fokusfattigdomen därförföljd ochoch män attsom en av
kvinnor ochrelationerna mellanfattiga kvinnor mänän motmot snarare

i samhället helhet.som
inteförvärras fattigdom, denjämställdhet kanBristen är ettmenav

till insat-jämställdhet begränsasfattigdomen. arbetet förresultat Omav
jämställd-förbättraminskar det möjligheternaför fattiga kvinnor, attser

också fimia deminskar möjligheternaheteni allmänhet. Därmed rättaatt
förutsättningar sigfattiga kvimior ochmetodenia för n1ä11 att taatt urge

korrektmåste byggaf atti gdomsbekämpningfattigdomen. All ana-en
tillgång till och kon-ansvarsfördelning,kvimiors och roller,lys mänsav
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SOU 1995: 116 troll prioriteringaröver och behov.resurser,:
Bristen könsuppdelade data fortfarande hinderutgör förett stort

möjligheterna beskriva faktiska förhållanden. flestaDe uppgifteratt gäl-
ler hushåll, inte fördelningen mellan individer inom hushållen.av resurser
Det förekommer kvinnor inom hushåll har olika tillgångt attex samma
till beroende ålder och hälsa.resurser

Undersökningar för Sidas fattigdomstttredning visar ensamståendeatt
kvinnor med eller barn inte heller någon homogenärutan grupp.
Kvinnliga familjeförsörjare inte alltid ekonomiskt eller socialtär eftersat-

många detäven olikaär skäl. Genderanalysta, måste tillämpas iom av-
varje enskild situation.

De fem biståndsmålennuvarande
Det övergripande målet att höja de fattiga folkens levnadsnivå, har pre-
ciserats i fem biståndsmål, fastställts riksdagen i bred enighet.som av
Fyra målen har utformningen och inriktningen det statligastyrtav av
svenska biståndet sedan början l960-talet. Det femte, miljömålet, till-av
kom efter utredning 1987 och fastställdes år enig riksdag.en samma av en

Det svenska biståndet ska enligt dessa fem mål bidra till
resurstillväxt-
ekonomisk och social utjämningv
ekonomisk och politisk självständighet0
demokratisk utveckling0

hushållningframsynt med ochnaturresurser miljön0 omsorg om
i mottagarländerna.
I utredningen miljömålet konstaterade utredaren Ernst Michanek,om
miljöhänsyn i praktiken redan betraktades mål föratt det svenskaettsom

biståndet, och det därför naturligt bekräfta detta faktumatt attvar genom
formulera femte biståndsmål.att ett

På har jämställdhet mellan kvimiorsätt och under lång tidmänsamma
i praktiken varit mål för det svenska biståndet. SIDA och andraett
biståndsmyndigheter har utarbetat fastställtoch strategier för hur jäm-
ställdhetsaspekter ska integreras i alla biståndsinsatser. Det alltså lo-är
giskt jämställdhetenäven kommer till uttryck i biståndspolitiskadeatt
målen.

På det finns miljöaspektersätt de tidigare biståndsmå-samma som
len finns det också jämställdhetsaspekter alla de nuvarande målen för
det svenska biståndet.

Jämställdheten förhållandei till tillväxtmålet
På tid har insikten ökat kvinnor inte del fattig-ärattsenare om en av
domsproblemet del lösningen, fortsatt kvinnodiskiimine-utan atten av
ring hinder för ekonomiskär utveckling. Att utesluta kvinnorett ur
utvecklingsprocessen negativt, inte bara för kvinnornaär själva förutan
utvecklingen alla nivåer, från hushållet till nationen.

Enligt deklarationen och handlingsprogrammet från FNs sociala topp-



1995:nödvändig SOU 116ekonomisk tillväxtvåren 1995Köpenhamni ärmöte menen
fattigdomsbc-för social utveckling ochinte förutsättningtillräckligen

utvecklingockså ekonomiskbetonadeskämpning. Vid konferensen att
utveck-för få till stånd socialmedelinte mål i sig självär ett attett utan en

ling.
mycketsammanhangetutveckling betyder i det härSocial än attmer

hälsovårdsamhället utbildning, v.sociala sektorerna iutveckla de so
sittmåste definieras iSocial utveckling är sam-process somsnarare en

människor berörsmåste deoch definitionenmanhang, göras avav som
utvecklingen.

samhällets väl-för öka individens ochhandlarDet attom en process
jämlikt och rättvistfärd, valfrihet inom integrerat,kompetens och ett sam-

mellan kvinnor ochhälle. jämställdhetOch i den mänär enprocessen
förutsättning.avgörande

valmöjligheter inteoch öka derasinvestera i kvinnors kompetensAtt är
ekonomisk till-också bidra tillbara värdefullt i sig självt sätt attutan ett

och social utveckling.växt
ekonomiskautsträckning viktigakvinnor i ökandeIdag betraktas som

Kvinnor församhällsornråden.aktörer inom centrala t ex en avse-svarar
världen. jord-livsmedelsproduktionen i många delar Envärd del avav

bli effek-faktum kan aldrigbrukspolitik uppmärksammar dettaintesom
jämställdhetsperspek-visar, inte anläggertiv. Erfarenheter ettatt om man

misslyckade.oftamodeller, blir insatsernativ i övergripande analyser och
investeringar ivisargjort undersökningarVärldsbanken har attsom

kostnadseffektiva insatser kanbland deutbildning för flickor är mest som
ochdetta i policyhar tagit konsekvensernaoch Världsbankengöras, av

vikten stärkaför sitt bistånd. Banken betonarstrategier attnumera av
från rättvise-ekonomiska inte barakvinnors deltagande i den processen

fattigdomen.också för minskasynpunkt attutan
för den ekonomiskaavgörande betydelseförklaring till kvinnorsEn att

arbete i så utsträck-kvinnorsutvecklingen länge inte erkändes är att stor
ning obetalt.är

medanfler timmar Mensamhällen arbetar kvinnorde flesta män.I än
fortfa-arbetesitt arbete, kvinnornasfår lön för det ärmännen mesta av

ofta inte erkänt.undervärderat ochtill del obetalt,rande stor ens
min-arbete obetalt,kvinnornastvå tredjedelartredje världenI motär av

jordbruks-utförsIAfrika 70dre fjärdedelän männens. procent avaven
inkomsterna.någon kontrollde har sällanarbetet kvinnor, övermenav

underbetaldaochkvinnors obetaldavärdetUNDP har uppskattat av
kvinnokonfe-Inför och under FNsbiljoner dollar.arbete i världen till 11

ska prissättas ochobetalda arbetekvinnorsi Beijing krav attrestesrens
västländeroch andrainklusive Sverige,räknas in i ländernas BNP EU,

omfattandetillutvecklingsländer, tveksammaliksom vissa göraattvar,
utvecklingsarbe-föregåendeornräkningar nationalräkenskaperna utanav

ska bedri-utvecklingsarbeteenades deltagarnaVid konferensen attte. om
registrerarhurfå samlad kunskapolika nivåer för att manommervas
klassifice-internationelltarbete. Ettbåde betalt och obetaltoch mäter

tidsanvändnings-med nationellaska utvecklas tillsarmnansringssystem
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SOU 1995: 116 studier och försök värden i k satelliträkenskaper.att Samtidigtange s
betonas hemarbetet måste fördelas jämnareatt mellan kvinnor och män.

Alla utvecklingsansträngningar måste hänsyn till sambandet mellanta
produktion och reproduktion. Investeringar i social infrastruktur vatten-
och avlopp, hälsovård, utbildning och barnomsorg nödvändiga förär att-
minska kvinnors arbetsbörda och samtidigt det möjligt för bådegöra
kvinnor och kombinera förvärvsarbetemän med föratt hem ochansvaret
familj.

jämställdheten förhållandei
till utjämningsmålet
Alla människor behöver tillgång till materiella utbildning, arbe-resurser,

och inkomst för uppnå ekonomisk,te fysisk och social trygghet.att Idag
dessaär mycket ojämnt fördelade. Det måste uppmärksammas iresurser

alla strategier för öka den ekonomiska tryggheten.att Det betyder att
såväl välfärd och jämställdhet ekonomisk tillväxt måste mål försom vara
den makroekonomiska utvecklingen.

Länge utvecklingantog samtidigt lyfteratt allaman var en process som
delar samhället, alla medborgare oberoende kön, ekonomiskattav av
eller social ställning får del utvecklingens frukter. Erfarenheten har lärtav

det inte så. Det krävs politiskaär beslut föratt åstadkomma jäm-oss att en
fördelning tillväxt och välfärd såväl mellan olika socialanare av grupper
mellan kvinnor och män.som

UNDPs Human Development Report visar det under de tvåatt senaste
decennierna skett förbättringar i många länder i fråga utbildning ochom
hälsovård för flickor och kvinnor. Kvinnornas medellivslängd har ökat
snabbare och allt flerän flickormännens, får i skolan.

Men det långt kvar till jämnär fördelning för utbild-en av resurserna
ning och hälsovård. Av världens 900 miljoner analfabeter fortfarandeär
dubbelt så många kvinnor och 60män, de 130 miljonerprocentsom av
barn aldrig får i skolan flickor. Eftersom befolkningenär ökatsom
snabbare möjligheterna tillän utbildning fortsätter antalet kvinnor som
inte kan läsa och skriva öka. Och kvirnror fått ökad tillgång tillatt trots att
utbildning, har deras möjligheter använda sin utbildning inte ökat.att

Ett mått på den ojämna fördelningen samhälletsannat är attav resurser
kvinnor har tillgångsämre till ekonomiskaän män Med den eko-resurser.
nomiska krisen ökar då risken för kvinnors intressen och behov inteatt
beaktas.

Ojämlikheten visas i tillgången till krediter. tredjel världen lämnasa
mycket liten andel bankernas samlade krediter till kvinnor. Ien av

Latinamerika mellan 7 ochär 1l bankernas låntagaret kvin-procentex av
kvinnorAtt inte beviljas krediter motiveras oftast med de inte kannor. att

erbjuda någon säkerhet för lånen. Detta i sin beror på kvinnor itur att
många samhällen inte har och inte får jord ellerarvsrätt fastäga annan
egendom, och också många kvinnor inte får någon lön för sitt arbe-att

Medan fjärdedelar arbetete. avlönat, fårtre männens kvinnorna lönärav

34



1995: 116SOUför tredjedel sitt arbete.bara en av
avlönat arbete i alla länder diskri-Till det kommer kvinnor haratt som

mineras genomsnitt kvinnornas löner 75lönemässigt. I utgör procent av
utanför jordbnrkssektomJämförelsen gäller allt avlönat arbetemännens.

i 55 länder har jämförbar statistik.som
jämställda land,enligt världensI Sverige, UNDP-rapporten är mestsom

till mellan 75 ochuppgick kvinnornas löner 1991 90 märmensprocent av
löner. konstaterar dessaLöneskillnadsutredningen SOU 1993:7 att

för näringsgrenar ochgenomsnittssiffror i statistik olikamåste brytas ner
vidta åtgärder försektorer för kunna precisera orsakerna ochskaatt man

skillnaderna beroravskaffa osakliga löneskillnader. En delatt stor av
olika fördelning ålder, yrkeenligt utredningen kvinnors och mäns

mellan ochoch utbildning, det återstår ändå löneskillnader 81men
diskriminering grundinte kan förklaras med änprocent annat avsom

kön.
givetvis brytas förStatistiken från andra länder måste sättsamma ner

underlag for beslut förändringar.kunna analyseras och tjänaatt omsom
och ekonomisk utjämningsvenskt bistånd ska bidra till socialFör att

fårkrävs utformas så kvinnordärför i många fall, insatserna stör-attatt en
hjälp biståndet.andel de skapas medän mänre som avav resurser

förhållandeiJ ämställdheten

självständighetsmålettill
självständighettill ekonomisk och politiskMålet biståndet ska bidraatt

delar Afrika fortfarandeformulerades under period då stora varaven
antiapart-lämnades till befrielserörelser,koloniserade. Svenskt bistånd

minskagrannländer för derasheidorganisationer och till Sydafrikas att
beroende.

forna koloniemaMajoriteten deIdag situationen ärär annan. aver1
regering.fått demokratiskt valdsjälvständiga och Sydafrika harstater, en

automatiskt ekonomisktsjälvständigheten följer inteMed den politiska
många länder i tredje världenoberoende. skuldbördaDen somenorma

strukturanpassningsprogram,ådragit dem genomförasig har tvingat att
offentliga utgifterna och där-nedskämingar debl kräver storasom a av

service.bygga samhälletsmed minskade möjligheter att ut
drabbat kvimior ochkrisen i utsträckningDen ekonomiska har stor
offentliga sektorn. Iberoende denbarn, i alla samhällen är avsom mer

därför kompletteratsvissa strukturanpassningsprogrammenländer har
effekterna.barn för mildramed särskilda insatser för kvinnor och att

jäm-utformats utifrån någotsådana har däremot inteProgrammen som
ställdhetsperspektiv.

tillstödSjälvståndighetsmålet det ursprungligen avsett, ettvar somsom
jämställdhetsper-politiskt oberoende, går knappast analysera ettatt ur
många länder harsjälvständigheten ispektiv. bristande ekonomiskaDen

mellan kvinnor ochdäremot direkt koppling till relationerna män.en
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SOU 1995: 116 Jämställdheten förhållandei till demokratimålet
Demokratin ofullständig jämställdhetär mellan kvinnorutan och män.
Demokrati betyder definition f olkstyre. Eftersom alla folk bestårper av
kvinnor och måste dettamän, både kvinnorutövas ochstyre män.av

Det betyder, kvinnor och måste haatt män möjligheter deltaattsamma
i beslutsprocesser alla nivåer i samhället, och kvinnors ochatt mäns
olika kunskaper och erfarenheter ska ha möjligheter påverkaattsamma
besluten.

UNDPs Human Development Report visar det mycket långt kvaräratt
imian det målet uppnått. 1995 harär världens kvinnor 10 procent av par-
lamentsplatsema och 6 regeringspostema, i några länder ingaprocent av
platser alls.

Även i det lokala samhället, i byn eller kvarteret, liksomi hemmen är
fördelningen makt och inflytande mycket ojämn. För kvinnor ochav att

ska hamän möjligheter påverka samhällsutvecklingen behöverattsamma
de demokratiska arbetsforrnema förnyas och utvecklas. Kvimiors möjlig-
heter föra fram och bilda opinion föratt sina uppfattningar behöver stär-
kas, kvinnogrupper och -organisationert ex genom

En nödvändig förutsättning för verklig demokrati kvinnor ochär att
har lagligamän rättigheter och de mänskliga rättigheternaattsamma

respekteras.
I takt med mänskliga rättigheter och demokrati tillmättsatt bety-större

delse har diskrimineringen kvinnor och kvinnors mänskliga rättigheterav
kommit i fokus.mer

FN-konferensen mänskliga rättigheter i Wien 1993 slog fastom att
kvinnors och bams mänskliga rättigheter oförytterliga, fullständigaär
och oskiljbara från de allmänna mänskliga rättighetema. Lika rättigheter
för kvinnor och betyder enligt Wien-konferensenmän

lika tillgång till grundläggande social service, inklusive utbildning0
och hälsovård,
lika möjligheter delta i politiskt och ekonomiskt beslutsfattandeatt0
lika lön för lika arbete0

till lagligt skyddrätt0 samma
avskaffande könsdiskriminering och våld kvinnor0 motav
lika möjligheter för alla medborgare livets alla områden, både0
offentligt arbetsplatsen och privat- i hemmet.t ex t ex-

På alla dessa punkter det långt kvar innan kvinnorär och har likamän
rättigheter. På flera områden finns illavarslande tecken diskrimine-att
ringen kvinnor ökar minskar.mot Rapporternaän våldsnarare motom
kvinnor blir allt fler. Tortyr, våldtäkter och andra kränkningar har blivit
synligare. Och på ifrågasätts kvinnans bestämmanytt rätt sinöveratt egen
kropp och sitt liv.eget

Diskriminering kvimior uppvisar ofta likartade mekanismerav som
andra former diskriminering, de bygger på klass, kast ochav som som ras,
etnisk tillhörighet. Strävan efter jämställdhet därför kraftfull kataly-är en

det gäller förändranär ojämlika förhållandensator inomatt andraäven
områden för åstadkomma hållbar mänsklig utveckling.att en
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1995:116SOUbörutvecklingsprocessenikvinnans ställningför stärkaInsatser att ses
demokrati ochfrämjasträvandena fördelcentralsåväl attavsom en

ekonomisksocial ochförutsättning förrättighetermänskliga som en
utveckling.

miljömåletförhållande tilliJämställdheten
fast,Janeiro slogRio de 1992utveckling imiljö ochFN-konferensen om

där de flestasärskilt i Afrikaför miljön.central rollspelarkvinnoratt en
livsmedelsproduktionjordbruk ochförbönder kvinnor. Derasär ansvar

föransträngningari deinvolvera dem görsnödvändigtdet attgör att som
skydda miljön.och bevara

miljöförstöiingen.pågåendeockså dendrabbasKvinnor än män avmer
uppgift,tradition kvinnanssamla ved,och ärAtt hämta vattent som avex

kvin-tid, ochavskogning alltökenutbredning ochföljdtar mersom en av
ytterligare.arbetsbörda ökarredan storanornas

visar kvin-och markvårdtill skogs-biståndErfarenheterna attt exav
bestående. Iska bliför resultatenavgörandemedverkan är pro-omnors

kvinnorsavsevärda förbättringarjekt Vattenförsörjning närför rapporteras
planering ochdelta ifår möjlighetoch detraditionella roller erkänns att

genomförande.
ekonomiskt värde.får idag oftaoch andraVatten ettnaturresurser

dessaanvändningbehov ochför kvinnorsRisken dåär stor att resur-av
uppmärksam hurgäller därförnedvärderas. Det naturre-att varaser
för nödvändigainterespektiveanvänds kvinnor män att resur-surser av

från kvinnorna.ska tasser
innehål-århundrade,förhandlingsprogramAgenda nästa21, är ettsom

hållbar ochmed sikteför kvinnoråtgärderler kapitel globalaett om
gräsrotsnivåstärka kvinnorutveckling. handlarrättvis Det attoma

ochjord-miljömässigtbedrivaför demså blir möjligtdet suntettattatt
ekosystemen.i bevarandetskogsbruk och delta av

medhushållningframsyntmålettilllevaFör naturresurseratt omupp
bistånd hän-måste svensktsamarbetsländemamiljön ioch taomomsorg

roll.avgörandetill kvinnorssyn
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SOU 1995: 116 7. Ett biståndsmålnytt
När utredningen miljömålet tillsattes 1987, det redan från börjanom var
klart, de fyra dåvarande biståndsmålenatt skulle kompletteras med ett
femte. Utredningens uppgift fonnulera detta mål.attvar nya

För den här utredningen har uppdraget inte varit lika klart avgränsat.
Utredningen ska enligt direktiven utarbeta förslag hur jämställdhetom
mellan kvinnor och bör uttryckas i demän biståndspolitiska målen, even-
tuellt särskilt biståndsmål upprättas.att ettgenom

En viktig del arbetet har därför varit diskutera alternativaav att sätt att
uttrycka kravet jämställdhet i biståndsmålen och förvägaatt argument
och de olika alternativen.emot

I de överläggningar utredningen haft med biståndsmyndigheter och
andra arbetat med frågor jämställdhet i biståndet har följandesom om
alternativ diskuterats:

kravet på jämställdhet integreras i och de nuvarande målen,0 vart ett av
fonnuleras så det klart framgår allt bistånd ska kommaattsom attom

kvinnor och till del på lika villkor,män
kravet på jämställdhet integreras i de nuvarande målen,0 ett tav ex
dcmokratimålet,

sjätte biståndsmål formuleras,ett nytt, biståndet ska0 attsom anger
främja jämställdhet mellan kvinnor och män,
kravet på jämställdhet uttrycks kombination dessa alter-0 genom en av
natrv.
deI diskussioner utredningen fört det sista alternativet har för-som om

slag också framförts och formuleraöver det övergripandeattom se om
målet att höja de fattiga folkens levnadsnivå så det också innefattaratt

krav på jämställdhet.ett

Argument för jämställdhetsmålett separat
Utredningen har funnit följande för jämställdhetargument egetettsom
mål för det svenska biståndet:

Jämställdhet mellan kvinnor och utvecklingsmålmän är i sig, inteett
bara medel för uppnå ekonomisk tillväxt ellerett andra mål föratt sam-
hällets utveckling. Fokuseringen på jämställdhet synliggör beroendet
mellan produktion och reproduktion, mellan betalt och obetalt arbete, och

grund för formulerautgör strategier till stöd för jämställdatt mänsk-en en
lig utveckling.

Jämställdhet övergripande mål förär samhällsutvecklingen i Sverigeett
och bör därför uttryckligt mål för det svenska biståndet.ävenett Omvara
vi det självklart kvinnor och ska ha möjligheter,mänattanser rät-samma
tigheter och skyldigheter i det svenska samhället, bör det klart framgå att
det svenska biståndet ska bidra till utveckling kvinnor ochen som ger

i samarbetsländemamän möjligheter, rättigheter och skyldigheter.samma
Ett jämställdhetsmål skulle enligt flertalet dem deltagit i utred-av som

ningens överläggningar tydlig politisk signal, markerasättettvara atten
vilken vikt Sverige biståndsgivare lägger vid kvinnor och fåratt mänsom

möjligheter delta i och dra utvecklingsprocessen.attsamma nytta av
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lyfta 1995:116någon tvekan miljömålet bidragit till SOUDet råder knappast attattom
fram insatsermiljöfrågoma inom biståndet och öka medvetandet attom

till Påstöds med svenskt bistånd måste hänsyn miljön. sätttasom samma
till framskulle jämställdhetsmål bidra lyfta kravet jämställdhetattett

i svenskt bistånd öka medvetandet såväl hos biståndshandläggareoch som
hos organisationer.för samarbetsländer och multilateralarepresentanter

jämställdhetsmål därmed stöd i dialogen medEtt särskilt blir ett samar-
betsländerna.

fast-Erfarenheterna från Nederländerna och Canada, där jämställdhet
ställts mål för biståndet, tyder också detta bidragit tillatt attettsom
jämställdhetsfrågorna fåttlyfts fram och ökad uppmärksamhet.

konsulterat rekommende-De internationella utredningenexperter som
fastställs mål för det svenska bistån-bestämt jämställdhetatt ettrar som

uppmärksamhetdet. Enligt deras mening skulle sådant beslut väckaett
internationellt fungera förebild.och som en

givetvis rekommendationen från högnivå-Mycket DACsvägertungt
övergripande,till medlemsstaterna fastställa jämställdhetmöte att ettsom

utvecklingen därmedstrategiskt mål för främja kvinnans roll i ochatt
också hållbar iutveckling med människan centrumen

jämställdhetsmålArgument mot ett separat
först främst risken för målen blir förMot biståndsmål talar ochett nytt att

många, mål därmed får mindre tyngd.och varje enskiltatt
samrått med har därför diskuterat möjlighe-Flera dem utredningenav

mål något de nuvarandesamtidigt tillför slopaten att ett nytt avsom man
självständighetsmålet uppfattas mindre aktuellt.målen, tex som som

jämställdhetsmål och för inte-Det tyngsta argumentet mot ett separat en
ide målen den princip fastslogs redan 1973,grering nuvarande är attsom

jämställdhetsaspekter bistånd till kvinnortidigare kviimoaspekter eller
formska integreras i alla biståndsinsatser, inte läggas till i separataav

biståndet.kvinnoprojekt vid sidan det övrigaav
finns behovSamtidigt visar erfarenheten, det fortfarandeatt av separa-

kvinnoprojekt komplement till integreringen.ta som
påhäng, vidjämställdhetsmål uppfattasRisken finns ettettatt som
förmålen, inte övergripande mål detsidan de övriga och ett sam-av som

framgått finns jämställdhets-lade biståndet. Eftersom det, som ovan,
enligt dettanuvarande biståndsmålen, skulle detaspekter på alla de reso-

skriva jämställdhet i deriktigare försöka in kravetattnemang vara
befintliga målen.

miljömålet i så fall också borde inte-det kan invändaMot att varaman
alladet tydliga kopplingar tilli de övriga målen, eftersom harävengrerat

med övergripandede nuvarande målen. målen uttryckta,Som är ettnu
biståndsmålen, kan medmål utvecklas och preciseras i de fem mansom

så fall borde integrera-fog också alla de fem målen ivisst hävda att vara
de i varandra.

jämställdhetsmål det bara uppmärk-Ett är attannat argument mot ett
diskriminering andradiskriminering på grund kön och inte avsammar av
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het.

Ett de alternativ utredningen diskuterat ingående inte-av som attvar
jämställdhetsmålet i demokratimålet. finns,Det själv-grera sett,som

klara kopplingar mellan kravet demokrati och kravet på jämställdhet.
Flera dem deltagit utredningens överläggningar har emellertidav som
bestämt avrått från sådan lösning. Det finns förvisso samband mel-en ett
lan demokrati och jämställdhet, det räcker inte. Det finns minst likamen

anledning koppla kravet jämställdhetstor till tillväxtmålet,att utjäm-
ningsmålet och miljömålet.

Demokratimålet, så det tolkats och tillämpats i svensk bistånds-som
politik, dessutom alltför begränsatär i förhållande till kravet kvinnoratt
och ska ha maktmän bestämma sina liv. Denöver maktatt krävssom
handlar inte bara politisk ocksårösträtt ekonomisk makt,utanom om
makt i familjen o s v.

Slutsatser förslagoch
Jämställdhet mellan kvinnor och övergripandemän är mål i svenskett
politik och bör enligt min mening det i svensk biståndspolitik.ävenvara

Jämställdhet mellan kvinnor och både mål förmän är hållbarett en
utveckling och förutsättning för åstadkomma sådan utveckling.atten en

Med en hållbar utveckling dels ekologiskt hållbar utveck-avses en
ling, dels långsiktig utveckling ekonomiskt, politisktär och socio-en som
kulturellt hållbar.

Hållbar utveckling kan bara uppnås både kvinnors och behovmänsom
och intressen erkänns fullt uti policyutveckling, planering och genomfö-
rande alla utvecklingsprojekt. Hållbar utveckling förutsätter kvin-av att

och har tillgångmän till legala rättigheter, beslutsprocesser,nor samma
utbildning, tjänster, hälso- sjukvård.och Kravet jämställdhetresurser,

gäller givetvis hela livscykeln, från livets tidigaste skeden.
Det enligt min uppfattningär självklart, den svenska biståndspoliti-att

ken på den svenskasätt politiken i övrigt ska främjasamma som en
utveckling kvinnor och rättigheter,män skyldigheter ochsom ger samma
möjligheter.

Däremot det inte självklart, och inteär heller rimligt, med svensktatt
bistånd ska försöka förmå andra länder skapa utveckling helt i linjeatt en
med svenska värderingar. Det vi kan och bör förvissagöra är att oss om

det svenska biståndet bidrar till skapa förutsättningaratt för flickoratt att
och pojkar, kvinnor och i samarbetsländema fårmän möjlighetersamma

själva välja hur de vill forma sina liv.att
Hur kravet jämställdhet ska tolkas och tillämpas i varje enskild

biståndsinsats beror i första hand den aktuella situationen i respektive
land.

På år har de flesta våra samarbetsländer utvecklat policies ochsenare av
strategier för jämställdhet. Nationella för bevaka jämställdhets-attorgan
frågor l1ar bildats. Forskare och organisationer har bidragit till flyttaatt
fram positionerna såväl i fråga kvinnor och i utveck-mänom synen
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jämställdhet.

tillämpningen givetvis den aktu-tolkningen ochSamtidigt påverkas av
överenskommelser,internationellaella i Sverige, liksomutvecklingen av

diskrimine-avskaffande all slagskonventionenCEDAW,tex om avsom
kvinnokonfe-handlingsplanen frånring den aktuella FNskvimior, ochav

i Beijing.rens
i bi-föra in jämställdheten deEfter olika alternativha prövat attatt

formuleraskommit fram till det börståndspolitiska målen har jag att som
biståndsmål:ett nytt

jämställdhet mellan kvinnor och mänfrämjaatt
preciseranuvarande målen klargöra ochmål ska liksom deDetta nya

fat-utvecklingssamarbete, att höja dedet målet för svensktövergripande
tiga levnadsnivå.folkens

måletformuleringen övergripandeSamtidigt jag funnit dethar äratt av
uttryck för patemalistiskföråldrad. kan uppfattasDen ett synsom en

människornödvändighetenbiståndet och mycket litetsäger attav geom
kontroll liv.sinaöver egna

rådan-så den bättre denFormuleringen behöver över att motsvararses
bidrag till samarbets-de uppfattningen utvecklingssamarbetet ettsomom

hållbar utveckling.ländemas ansträngningar skapaatt enegna
för hållbarförutsättningarformulering kan att skapaEn möjlig envara

framförtsalternativ,i centrum.utveckling med människan Ett annat som
för hållbar utvecklingi förutsättningarutredningen, att skapaär somen

sina livsvillkor.möjlighet förbättrafattiga kvinnor, och barnmän attger
övrigaframkommit skäl för deutredningen har ocksåUnder ävenatt

jag rekommenderarföremål för ochbiståndsmålen bör bli översyn, atten
till stånd.sådan kommeröversynen

infimiebära,biståndsmål får emellertid inteövrigaEn ö-attöversyn av
fördröjs.jämställdhetsmåletdet föreslagnarandet nyaav

utvecklingssamarbetet tillsför det svenskaföreslår därför, målenJag att
vidare ska vara

utvecklingfrämja demokratiskatt v
och mänjämställdhet mellan kvinnor

självständighetekonomisk och politisk0
resurstillväxt0
ekonomisk social utjämningoch0

hushållning ochmedframsynt naturresurser0
miljönomomsorg

jämställdhetsaspekter allafinns detframgått förra kapitlet,Som av
fårjämställdhetsmålInförandetde biståndsmålen.nuvarande nyttettav

de övriga målen.inte ska beaktas idärför inte betyda jämställdhetenatt
måstejämställdhetsperspektivDet målet understryker tvärtom att ettnya

integreras utvecklingssamarbetet.i hela
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SOU 1995: 116 Det räcker inte målmed ett
fastställaAtt jämställdhetsmål för biståndetett är markerasätt vil-ett att

ken vikt riksdag och regering lägger vid allt svenskt biståndatt genomsy-
kravet jämställdhet mellan kvinnor och Men måletras av i sigmän.

påverkar varken kvinnors eller villkor ellermäns relationerna mellan
dem. Internationella erfarenheter visar, målet måste i politiskatt omsättas
vilja liksom i nödvändiga operationella och institutionella förändringar.

Möjligheterna medverka till verkliga förändringaratt avgörs ytterst av
viljan och förmågan hos dem har till uppgift målen i prak-omsättaattsom
tiskt utvecklingssamarbete.

Övergripande policy
En viktig förgrund det fortsatta arbetet blir den övergripande policy för

jämställdhet mellan kvinnor och i svensktmän utvecklingssamarbete,
förbereds inom Utrikesdepartementet. Demra policy måstesom sedannu

utvecklas och preciseras i strategier och handlingsplaner för det praktiska
arbetet med planera, genomföra och följaatt varje enskild insats.upp

Ett väl genomtänkt jämställdhetsperspektiv bör prägla såväl landstrate-
gier och analyser samarbetsländemas ekonomi och samhällsstrukturav

utformningen de enskilda insatserna.som av

Ansvar
Det måste klart,göras varje handläggare har föratt alltid haattansvar
järnställdhetsperspektivet med i de insatser han eller hon arbetar med och
för det kommer till uttryck iatt överläggningar och förhandlingar med
samarbetsländer och multilaterala organisationer.

Detta ställeri sin krav på handläggarna kompletterartur sin profes-att
sionella kompetens ekonomer, hälsospecialister, tekniker medsom o s v
kompetens jämställdhetsfrågor.i

Det för jämställdhetsperspektivetyttersta finnsansvaret med iatt allt
svenskt bistånd ligger hos riksdag och regering fastställer mål ochsom
policy. Ansvaret för jämställdhetsperspektivetatt den faktis-genomsyrar
ka utformningen utvecklingssamarbetet ligger hos den högsta ledning-av

för biståndsorganen, d Sida i fråga det bilaterala biståndet, UDsen v s om
avdelning för internationellt utvecklingssamarbete det gäller multila-när
terala insatser. Experter jämställdhetsfrågor kan och bör spela vik-en
tig roll rådgivare och för driva det fortsatta arbetet medattsom strate-
gi- och metodutveckling. Men för förverkliga jämställdhets-ansvaret att
målet måste enligt min mening ligga varje medarbetare och ytterst
högsta ledningen.

detI sammanhanget jag mycket positivt Sidas beslut göraser att
jämställdhet till fyra prioriterade områden för det fortsattaett arbetet,av
vid sidan fattigdom, miljö och demokratimänskliga rättigheter.av
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enskildaplaner, ochförutsättningEn nödvändig är att programannan

jämställdhetssynpunkt.och utvärderasinsatser kontinuerligt följs urupp
införa regelbundenmöjligheternaDet kan värt pröva attattt enex vara

jämställdhetsrevision svenska biståndsinsatser.av
Kvinnorådet förföreslår jag KIBs,l sammanhangetdet översyn aven

rådgivandeuppgifter. KIB idagInternationellt Bistånd, roll och är ett
aktiv roll ifortsättningen ktmna spelaskulle itill Sida en upp-organ men

jämställdhetsperspektivet i hela detföljningen och utvecklingen sven-av
ska biståndet.

Kompetens
minst behöver vikunskap InteBehovet ökad är vetastort. mer omav

bakomliggan-rådande kvinnor och och derollfördelning mellan män om
troligt dessa orsakerde diskrimineras.orsakerna till kvinnor Det är attatt

också mellan olikasamhällen ochvarierar mellan olika typer grupperav
förförutsättningnödvändigi samhälle. Adekvat kunskap är attsamma en

diskrimi-i identifiera de åtgärdernavarje enskild insats kunna rätta mot
nering och för jämställdhet.

fristående forsk-inrättaEtt utveckla kunskapen kansätt att ettatt vara
kannings- med internationellaeller kompetenscentrum experter, som

enskilda organisationer,biståndsorganenanlitas såväl de statliga somav
för uppdrag.utbildning och andra

också, oberoendebiståndsorganen börKonsulter anlitas av spe-som av
jämställdhetsfrågor.cialitet, utveckla sin kompetens ifå möjlighet att

Männens roll
också viktigtjämställdhetsfrågoma detdet medI fortsatta arbetet är att

påpe-roll. Jämställdhetuppmärksammahittills är,männensän sommer
frågakvinnofrågaintekats flera gånger i den här utanrapporten, en omen

för-villkorFörändringar kvinnorsrelationer kvinnor ochmellan män. av
förändras.också villkorutsätter mänsatt

alla insatser analyserasbiståndet kräverjämställdhetsperspektiv iEtt att
maktfördelningochfrån rådande ro1l-, arbets-,med utgångspunkt resurs-

be-jämställdhetsarbetetkräver ocksåmellan kvinnor och Detmän. att
våraoch ibåde kvinnordrivs både kvinnor och mänmän, att samar-av

samhälle,jämställtformulera sina visionerbetsländer får samt attettom
kvinnorbådeoch diskuterasmetoder utarbetaspolicy, strategier och av

och män.

Opinionsbildning
för svensktövriga målenliksom dejämställdhetsmålet behöver,Det nya

Samtidigtopinionen.förankras i den svenskautvecklingssamarbete, som
förhållande tillbiståndet iutvärderinguppföljning ochmetoderna för av

förutsättningarna för bre-ocksåde utvecklas, behöveruppställa målen en
förbättras.utvecklingssamarbetetresultat idare mål, medel ochdebatt om
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Särskilt yttrande
Bertil Persson, riksdagsledamot mav

Diskriminering fenomen Sverige med långaär sin humanistiskaett som
tradition alltid haft anledning med kraft avstånd ifrån. Diskri-att ta
mineringen må sedan gälla kön, ålder, religion, hudfärg eller annat.ras,
Sverige har också åren anslutit sig till rader internationella anti-genom av
diskrimineringskonventioner. Ett generellt antidiskrimineringsmål vore
därför betydligt relevant, inte lika jämfört medän opportunt, ettmera om
jämställdhetsmål för biståndspolitiken.

Det hade varit angeläget utredaren klargjort vad hon medatt menar
jämställdhet, det skall bli biståndsmål;när och utvecklat konse-ettnu
kvenserna definitionen. Enligt min uppfattning handlar det likaav om
möjligheter, rättigheter och skyldigheter för flickor och pojkar, kvinnor
och De krav härvid bör ställasmän. samarbetsländema borde hasom
definierats tydligt.

Det förenar världens utvecklingsländer fattigdomen. Det där-är ärsom
för den skall åtgärdas. Utvecklingsländema i grunden så olika,är attsom
de inte utredaren kan behandlas i något slags klump.gör Detsom- -
finns i själva verket anledning med optimism på utveck-att numera se
lingen i majoriteten u-länderna. De har genomgått demokratisk ochav en
marknadsekonomisk revolution.

Stillahavsasiens länder befinner sig i snabb dynamisk utveckling,en
och de flesta har generation år gått från20-30 absolut fattigdomen
till relativt välstånd. I Latinamerika finns bara diktatur kvar, och regio-en

utvecklas snabbt. Sydasien har också relativt god, någotännen en om
mindre stabil, tillväxt. Mellanöstern och Nordafrika utvecklas sämre, men
många länderna har naturtillgångar, inte minst i form olja.storaav av
Endast i Afrika söder Sahara där 14 världens befolkningprocentom av-
bor ökar fattigdomen, här kan det fria Sydafrika bli viktig motormen en-
i utvecklingen.

Graden kvinnodiskrimineiing varierar starkt i såväl u-länder.av som
Värst i regel kvinnorna i diktaturerär och i muslimska och kom-utsatta
munistiska länder. Ett viktigt avgörande utredningen inte berörtsom-

huruvida kvinnoförtryck skallär medföra ökat eller minskat svenskt
bistånd. Enligt min uppfattning bör varje form allvarlig diskrimineringav

folkgrupper diskvalificera den aktuella regimen för svenskt statligtav
bistånd, och bistånd till folket i sådana länder endast ske via frivilligorga-
nisationernas direktkanaler.

Målet för svenskt bistånd skall fattigdomen i världen.att utrotavara
Erfarenheterna, inte minst från de framgångsrika utvecklingsländerna, har
lärt de väsentliga uppgifterna frihandel härvidatt utöver är attoss - -
stödja utveckling demokrati, respekt för de mänskliga rättig-rättsstat,av
heterna marknadsekonomi. Utvecklingen skall hållbar allochsamt vara
form diskriminering skall motarbetas. Det humanitära biståndet börav
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1995:116SOUkvinnor, basal hälso-utbildning, inte minst förinriktas basalfrämst mot
insat-småföretag och jordbruk. Dettaoch stimulanssjukvård ärsamt av

utbild-ställning. Likastärker kvi1u1on1assamtidigt i hög gradser som
jäm-effektivast skaparden insatsningsnivå för kvinnor och män är som

ställdhet.
effektivitetsmål.för DetbiståndJag svenskt är mogetatt numenar

ochräckhåll;avskaffande inommålet fattigdomensövergripande är--
väl kända. Vi böroch hållbar utvecklingskapa snabbmetoderna äratt en

Effek-resursstyming biståndet.övergå till mål- ochkunna avnu en
och därmedtivitetsmål vad vi åstadkommer,möjlighet mätaattossger

våraoptimera insatser.
jämställd-införandeanförda avvisar jagMot bakgrund det ettavav

traditionellgammaldagshetsmål ytterligare biståndsmåld ett avv s-
bistånd till regi-mig svensktkraftsamtidigt jag med motsättertyp, som

allvarlig diskriminering.tillåtermer som
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Kommittédirektiv

Översyn biståndspolitiskade målen i syfteav
främja ökad jämställdhet mellan kvinnoratt Dir.

och i utvecklingssamarbetetmän 1995:32

Beslut vid regeringssammanträde den 9 1995mars

Uppdraget
Mot bakgrund det arbete rörande jämställdhet pågår iav som
Sverige och internationellt regeringen i budgetproposi-anger
tionen 199596 de biståndspolitiskaöversyn målenatt en av
bör i syfte främja jämställdhetgöras mellan kvinnor ochatt

i utvecklingssamarbetet.män
En särskild utredare tillkallas därför för utarbeta för-att ett

slag hur jämställdhet mellan kvinnor och bör uttryck-mänom
i de biståndspolitiska målen, eventuellt sär-as att ettgenom

skilt biståndsmål Förslaget skall baserasupprättas. en ana-
lys de nuvarande fem biståndsmålen och analysav en av cen-
trala mål jämställdhetsområdet.

Det angeläget den bredaär enigheten kring de allmärmaatt
målen för svensk biståndspolitik bibehålls. Utredaren skall
därför genomföra sitt uppdrag i samråd med särskild parla-en
mentarisk referensgrupp.

Biståndspolitikens mål idag
Målen för Sveriges utvecklingssamarbete har tillkommit
under bred politisk enighet. I regeringens budgetproposition
1962: 100 målet för biståndsgivningeil höja deatt ärangavs att
fattiga fol-kens levnadsnivå. Efter den biståndspolitiska utred-
ningen SOU 1977: 13 riksdagen i bred enighet lik-antog en
nande formulering 197778: 135, bet.prop. 197879:UU1,
rskr 197879:9. Målen preciserades också närmare som

resurstillväxta
b ekonomisk och social utjämning
c ekonomisk och politisk självständighet, samt
d demokratisk samhällsutveckling
Efter de biståndspolitiska målenöversyn SOUen av

1987:28 riksdagen femte biståndsmål framsyntantog ett om
hushållning med och miljön prop.naturresurser omsorg om
198788: bet.100, 198788:UU20, rskr. 198788: 226.
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förRamarna uppdraget
regeringens direktiv 1994: 124Utredaren beaktaskall attom

aspekter i sitt arbete.jämställdhetspolitiskaredovisa
oktobersitt uppdrag den 31skall redovisaUtredaren senastI

1995.
Utrikesdepartementet
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