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Långt kvar till
jämställdhet i världen
Sverige och övriga nordiska länder har kommit längst i
världen när det gäller jämställdhet mellan kvinnor och
män. Det visar en rapport från World Economic Forum.

trots intensivt arbete på många håll

och trots ett stort antal inspirerande framsteg är det fortfarande
långt kvar till jämställdhet
i stora delar av världen. I
många länder leder fosterdiagnostik till att flickfoster
aborteras, tvångsäktenskap
är fortfarande vanligt och två
tredjedelar av världens illitterata
befolkning är kvinnor. En kvinna
i Afrika löper  gånger så hög risk
att dö i komplikationer av graviditet som en kvinna i Västeuropa. Av
AIDS-drabbade under  år i USA är
 procent flickor.
I många utvecklade länder där kvinnor
uppnått grundläggande rättigheter, inriktas
jämställdhetsarbetet numera mot kvinnors
situation på arbetsmarknaden
och inflytandet i politiska församlingar.

Globalt innehar kvinnor bara  procent
av platserna i nationella parlament.
sin konkurrensförmåga genom det missbruk av mänskliga
resurser som det innebär att avstå från
halva befolkningens fulla kapacitet. Det
är en av utgångspunkterna för ”World
Economic Forum”s engagemang i jämställdhetsfrågorna.
Jämförelser mellan jämställdhetsnivåer
och bruttonationalprodukter ger en preliminär indikation på att det finns en länk
mellan kvinnors ökade inflytande och en
nations långsiktiga tillväxtpotential. Någon
direkt ”orsak och verkan” är det dock inte
fråga om.
En närmare studie visar också att även
om man på global nivå kan se ett positivt
samband mellan jämställdhet och bruttonationalprodukt gäller det inte de utvecklade länderna. Där befinner sig de
flesta på en mellannivå vad gäller jämställdhet antingen de hör till de rikaste
eller de mindre rika.
I länder som sticker ut positivt eller
negativt är det annat som inverkar.
Detsamma gäller många andra indikatorer på människors levnadsförhållanden.

Rapportens definition på jämställdhet
Jämställdhet är ett stadium i mänsklig utveckling där individens rättigheter, ansvar och
möjligheter inte bestäms av om man fötts till
man eller till kvinna – med andra ord ett stadium där både män och kvinnor kan utveckla
sin fulla potential.

länder underminerar

vill författarna erbjuda goda exempel för ländernas
egna jämställdhetssträvanden och ge verktyg för identifiering av egna styrkor och
svagheter. Samtliga  OECD-länder ingår
och därutöver  andra länder. Tillgången
på tillförlitliga data har varit ett viktigt
urvalskriterium. Två slags data har använts,
dels nationell och internationell statistik,
dels data från forumets egna årliga opinionsundersökning ställd till över  
företagsledare i  länder.
●

genom att jämföra 58 länder

Världens tio mest jämställda länder
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Sverige
Norge
Island
Danmark
Finland
Nya Zeeland
Kanada
Storbritannien
Tyskland
Australien

Enligt World Economic Forum har jämställdheten
kommit längst i de nordiska länderna.

World Economic Forum är en oberoende

internationell organisation vars syfte är att främja
globala framsteg. Organisationen engagerar företrädare för mer än 1 000 av världens ledande
företag. Den är en opartisk, icke-vinstdrivande
stiftelse, inrättad 1971, fristående från politiska
och nationella intressen. Organisationen är baserad i Geneve och står under den schweiziska
statens överinseende.

14

Källa
Lopez-Claros, Augusto och Zahidi, Saadia 2005
Women´s Empowerment: Measuring the
Global Gender Gap World Economic Forum
www.weforum.org
Välfärd Nr 3 2006

