SKEN
EU och krisen – ekonomi, miljö och jämställdhet

Mikael Gustafsson, MEP (V, GUE-NGL), besökte SKEN i serien ”Träffa en Europaparlamentariker”
den 24 januari 2013

”Jag brinner för jämställdhet och miljöfrågor, och jag är mycket intresserad av ekonomi”, sprudlade
Mikael när han inledde sin presentation för ett 35-tal SKEN-medlemmar som samlats i Europahuset.
Mikael berättade om sin karriär - bl a lärare, 11 år i riksdagen, 15 år i kommunalpolitiken – fram till
att han fick erbjudandet att bli Europaparlamentariker: ”Jag bestämde mej på två timmar. Jag är
väldigt glad att få representera mitt parti i Sverige och i EU. Trots att det är jobbigt att pendla har jag
bestämt mej för att kandidera igen. Det är ett familjebeslut!”
Mikael är ordförande i Europaparlamentets utskott för jämställdhet och kvinnors rättigheter
(förkortat FEMM), ett jobb han tog över efter partikollegan Eva-Britt Svensson, och är också medlem
av utskottet för biståndsfrågor (förkortat DEVE). I det senare utskottet har han bla arbetat för att för
in genusperspektivet i avfallsplanen. I FEMM var han rapportör, dvs huvudansvarig, för rapporten
”Kvinnornas roll i den gröna ekonomin”. I den rapporten fick Mikael möjlighet att föra in såväl
ekonomiska frågor som miljö- och jämställdhetsperspektivet.
I sin expose gav Mikael sin syn på hur klimatkrisen är kopplad till den ekonomiska krisen, hur krisen
slår mot kvinnor och män, samt hur jämställheten påverkas av krisen. Han menade att
förändringarna i klimat och ekosystem hotar våra livsbetingelser och vår välfärd. BNP är inget bra
mått på välstånd, vilket kräver andra indikatorer, t ex graden av jämställdhet, av fattigdom. 1,2
miljarder människor lider av vattenbrist! Dagliga bevis ges på hur krisen slår i EU i form av ökad
arbetslöshet, ökade statsskulder osv. Åtstramningspolitken förvärrar krisen och leder till minskad
demokrati , social orättvisa och minskad jämställdhet, hävdade Mikael. Han fortsatte med att
konstatera att kvinnorna betalar ett högt pris då nedskärningarna i offentlig sektorn - där andelen
anställda kvinnor är som störst - drabbar dem dubbelt. Det finns t o m exempel från Grekland där
kvinnor tvingas lämna bort sina barn! ”Krisen saknar en social dimension”, tyckte Mikael.
Lösningar såg han i att investera för framtiden, inte i ettårsperspektiv utan i hållbara
framtidsinvesteringar som löser klimat- och finanskris, och i välfärdsinvesteringar. ”Förskolan är den
viktigaste grunden för svensk välfärd”, slog Mikael fast.
Det kom många frågor från publiken som ville veta mer om arbetet i FEMM. Mikael berättade att
den finansiella krisen och dess påverkan på jämställdhet blir tema för årets Internationella
Kvinnodag, den 8 mars - som alltid en höjdpunkt i FEMM-utskottets arbete. Ett område där konkret
resultat speciellt för kvinnor uppnåtts var t ex brottsofferpaketet som fastslagit miniminivåer om
rätt till information, tolkhjälp osv. Ämnen som sexuella och reproduktiva rättigheter, lönegapet
mellan kvinnor och män, prostitutionsbekämpning, mäns våld mot kvinnor var prioriterade områden
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för FEMM. En muntlig fråga beträffande våld inför FNs kvinnokommissions möte i mars skulle röstas
i Europaparlamentets februarisession i Strasbourg.
En illustration till det goda samarbetet mellan de politiska grupperna i FEMM var att Mikael och den
kristdemokratiska samordnaren i utskottet hade varit gemensamt ansvariga för ett mycket välbesökt
seminarium om prostitution i Europaparlamentet i december.
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