Feministisk økonomi - økonomisk og social udvikling

De strategiske mål for kvinder og økonomi i Handlingsplanen fra Peking er stadig vigtige mål for
handling, både i Norden og globalt. Vi har brug for mere viden og mere forskning om, hvordan
makroøkonomiske principper og strukturer opretholder manglende ligestilling, og hvordan de kan
ændres i ligestillingens retning, så et retfærdigt og holdbart samfund kan skabes.

Modeller som er grundlagt i feministisk økonomi tager hensyn tIl både kvinders og mænds
hverdag og forskellige livsvilkår, hvilket fører til at samfundsprioriteringer kan tilgodese
reproduktionens og omsorgens funktion og betydning i velfærdssamfundet. Internationale
institutioner og økonomiske netværk betoner ligestilling som en afgørende faktor for en god
økonomisk og social udvikling. Trods dette tillempes forældede økonomiske modeller, som i
mange tilfælde fører til en politik, som risikerer at øge den manglende ligestilling i samfundet. Det
er en politisk udfordring at synliggøre og ændre de strukturer, som fører til at kvinders og mænds
livserfaringer og bidrag til samfundet vurderes forskelligt.

Fattigdom har forskellig betydning i forskellige lande, men overalt er kvinder overrepræsenterede
i gruppen af fattige. Selv i Norden lever flere kvinder end mænd i økonomisk udsathed. Visse
grupper af kvinder og piger er særligt udsatte. I de seneste år med økonomisk krise er kvinder over
en bredere kam blevet ramt af nedskæringer, hvor arbejdspladser og velfærdstjenester er skåret
ned.

Handlingsplanen fra Peking angiver, at al økonomisk politik skal ligestillingsintegreres. Det er et
vigtigt redskab for at øge den økonomiske ligestilling med direkte indvirkning på den sociale
udvikling. Det er på tide at de nordiske regeringer lever op til sine forpligtelser:

VI KRÆVER AT:

Nordiske landes statsbudgetter og kommunale og regionale budgetter
ligestillingsintegreres, så kønsperspektivet synliggøres i de økonomiske grundlag og
beslutninger, og at de ligestillingspolitiske mål systematisk følges op og lægges til grund for
nye indsatser, samt inkluderes i Post 2015-dagsordenen.

Nordiske myndigheder fremmer kvinders økonomiske selvstændighed og rettigheder,
inklusiv adgang til aflønnet arbejde og tilfredsstillende arbejdsvilkår, samt iagttager udsatte
gruppers særlige behov.

Nordiske regeringer konkretiserer og følger op på arbejdet med at formindske
lønforskellene mellem kvinder og mænd.

Ubetalt omsorgsarbejde synliggøres og afspejles i økonomiske modeller og indgår i
samfundsplanlægningen.

Globale økonomiske kriser analyseres ud fra et kønsperspektiv hvad angår såvel årsager
som konsekvenser, og at velfærdstjenester bevares for at beskytte kvinders økonomiske
selvstændighed.

