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FORSLAG 
 

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Regionaludviklingsudvalget, 

som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 

vedtager: 

 

A. der henviser til, at marginalisering er et socialt fænomen, der består i, at individer og 

lokalsamfund bliver socialt ekskluderet og systematisk nægtet adgang til at deltage i 

sociale og politiske processer, som er nødvendige for, at de kan integreres socialt; der 

henviser til, at "marginaliserede samfund" hentyder til forskellige grupper og individer 

såsom mindretal, romaer, handicappede, mennesker under fattigdomsgrænser eller i risiko 

for fattigdom, migranter, flygtning og socialt udstødte samfundsgrupper; der henviser til, 

at racisme, patriarkalske systemer, homofobi, økonomiske ulemper og andre 

diskriminerende faktorer medvirker til at skabe niveauer af ulighed og en dynamik, der 

undergraver kvinders stilling inden for marginaliserede samfundsgrupper; 

B. der henviser til, at fattigdom inden for marginaliserede samfundsgrupper påvirker kvinder, 

børn og mænd forskelligt, idet kvinder og børn ofte har vanskeligere ved at få adgang til 

sociale tjenesteydelser og opnå en anstændig indkomst; 

C. der henviser til, at marginalisering og dobbelt diskrimination, der berører kvinderne inden 

for disse grupper, er hindrende for disses adgang til tjenesteydelser, information og 

offentlige og ikke-statslige organisationer, der arbejder for lighed; 

D. der henviser til, at kvinder spiller en afgørende rolle inden for marginaliserede 

lokalsamfund, både i økonomisk forstand og for så vidt angår uddannelse og pleje; der 

henviser til, at kvinders afgørende rolle skal håndteres gennem specifikke tiltag med 

henblik på at overvinde hindringer for kvinders inddragelse og lige deltagelse i 

beslutningsprocessen for at forbedre kvinder leveforhold og give dem den oplæring, de 

har brug for for at kunne deltage aktivt i landets sociale og økonomiske liv; 

E. der henviser til, at konsekvenserne af den økonomiske krise og nedskæringerne i 

offentlige tjenesteydelser i alvorlig grad har forværret situationen for kvinder tilhørende 

marginaliserede samfundsgrupper; 

F. der henviser til, at kvinder i marginaliserede samfundsgrupper lider under mere intens og 

flerartet diskrimination og udviser en langt lavere beskæftigelsesfrekvens end mændene i 

samme grupper eller andre kvinder; 

G. der henviser til, at overvindelsen af marginalisering og flerartet diskrimination kræver 

både direkte engagement på græsrodsniveau med de berørte lokalsamfund, både socialt, 

politisk og økonomisk, inklusive inddragelse af interessehavere, civilsamfund og borgerne 

i den politiske beslutningsproces; der henviser til, at kønsperspektivet altid skal inddrages 

i disse processer i den hensigt at styrke stillingen for kvinder, der oplever flerartet 

diskrimination, i deres deltagelse i disse processer og i at sikre, at de bliver hørt i det 

offentlige rum; 

H. der henviser til, at uddannelse, både formel og uformel, er et vigtigt redskab i at overvinde 

marginalisering og flerartet diskrimination, for så vidt angår at skabe dialog, åbenhed og 



 

PE554.696v02-00 4/8 AD\1068920DA.doc 

DA 

forståelse mellem lokalsamfund, og for så vidt angår at styrke marginaliserede 

samfundsgruppers stilling; der henviser til, at kønsperspektivet inden for uddannelse og 

dets rolle i at styrke kvinders og pigers stilling inden for marginaliserede samfund ikke må 

overses/glemmes; 

I. der henviser til, at repræsentationen af kvinder fra marginaliserede samfundsgrupper inden 

for kunst og kultur i medierne er vigtig for at kunne overvinde marginalisering, stereotype 

forestillinger og flerartet diskrimination; 

J. der henviser til, at den europæiske samhørighedspolitik til styrkelsen at stillingen for 

kvinder i marginaliserede samfund skal tage hensyn til situationen for ældre kvinder, 

handicappede kvinder, kvinder med omsorgspligter og kvinder med mentale problemer; 

K. der henviser til, at medlemsstaterne spiller en afgørende rolle i at skabe det miljø, der 

udstikker og former marginaliseringen, og til, at de skal tage hensyn til de marginaliserede 

lokalsamfunds rettigheder og inkludere disses interesser i udformningen og 

argumenteringen af de operationelle programmer, der forelægges Kommissionen;  

1. gør opmærksom på, at kvinder inden for marginaliserede samfund oplever flerartet 

diskrimination, der i endnu højere grad sætter dem i risikozonen for fattigdom og social 

udstødelse, navnlig hvad angår adgang til beskæftigelse, uddannelse, sundheds- og sociale 

tjenesteydelser; 

2. opfordrer til kønsperspektivering og en tværsektoriel analyse, der skal indarbejdes i al EU-

finansierede initiativer, programmer, tiltag og finansieringsordninger for integration og 

social inddragelse, således at de behov, der gør sig gældende for kvinder fra 

marginaliserede samfundsgrupper kan blive indfriet og mangfoldigheden af kvinders 

meninger og perspektiver inden for forskellige strukturelle positioner og roller bedre kan 

komme til udfoldelse; er af den opfattelse, at kønsspecifik konsekvensanalyse og 

kønsorienteret budgetplanlægning er nyttige midler til at evaluere, hvilken indvirkning 

finansieringsprioriteringer, tildeling af finansielle ressourcer og specifikationer for 

finansieringsprogrammer har på kvinders stilling; fremhæver behovet for systematisk 

indsamling og regelmæssig analyse af kønsopdelte data;  

3. opfordrer Kommissionen til at gøre brug af positiv særbehandling, når den udarbejder 

regionale programmer med det formål at forhindre yderligere erodering af kvinders 

stilling i marginaliserede samfundsgrupper under fattigdomsgrænsen og til at foregribe 

børnefattigdom på et tidligt stadie; 

4. opfordrer til forbedringer af kvalitet og uddannelse inden for specialiserede sociale 

tjenesteydelser (herunder tilsynsværger), der arbejder med marginaliserede familier; 

5. opfordrer Kommissionen til at tage Rådets henstilling 92/441/EØF i betragtning, hvori 

anerkendes "at alle har en grundlæggende ret til indtægter og ydelser, der er tilstrækkelige 

til at leve en menneskeværdig tilværelse", som et essentielt anliggende for kvinder, der i 

større grad risikerer fattigdom end mænd; gør opmærksom på, at det er vigtigt at etablere 

en fælles metode for beregning af eksistensminimum vedrørende leveomkostninger (en 

"indkøbskurv" af varer og tjenester), så der kan foretages komparative målinger af 

fattigdomsniveauer og fastlægges måder til social intervention, herunder en 
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minimumsindkomstordning, hvilket er afgørende for at kunne opnå økonomisk og social 

samhørighed for personer, der lever i forskellige dele af EU; 

6. anser det for essentielt at inkludere lighedsorganer, kvindeorganisationer og kvinder fra 

marginaliserede samfund i beslutningsprocessen om tildeling, anvendelse, implementering 

og overvågning af finansieringsmidler på alle niveauer, fra lokale og regionale 

myndigheder op til medlemsstater og EU-institutioner, og mener, at overvågning og 

evaluering af de implementerede programmer bør anses for en central proces i at udvide 

deltagelsen af kvinder fra marginaliserede samfundsgrupper; 

7. påpeger betydningen af at styrke kvinder stilling inden for marginaliserede 

samfundsgrupper ved at tilskynde kvindelig iværksætterånd og kvinders deltagelse i disse 

lokalsamfund; 

8. opfordrer Kommissionen til at udvide sine bestræbelser på at fostre bæredygtige og 

altomfattende kapacitetsopbygning for kvinder inden for marginaliserede samfund; 

9. understreger, at alle EU-finansieringsmuligheder for støtte til marginaliserede samfund, og 

især kvinder, bør anvendes på integreret vis med det formål at forhøje synergierne og 

komplementariteten mellem strukturfondene og programmet for rettigheder, ligestilling og 

unionsborgerskab; opfordrer de berørte forvaltninger og myndigheder på alle niveauer til 

at tilstræbe et aktivt og gensidigt samarbejde; 

10. henleder opmærksomheden på, at samfundet ikke anerkender marginaliseringen af visse 

samfundsgrupper, f.eks. kvinder i usikre ansættelsesforhold, de "arbejdende fattige", 

enlige mødre og ugunstigt stillede ældre kvindelige pensionister; opfordrer 

medlemsstaterne til tydeligt at identificere disse grupper og indføre programmer rettet 

mod at forbedre deres leveforhold, adgang til sundhedsydelser og grundlæggende 

tjenester; 

11. kritiserer på det kraftigste, at kønsaspektet ikke blev taget i betragtning i den europæiske 

platform mod fattigdom og social udstødelse, der er et af de syv flagskibsinitiativer under 

Europa 2020-strategien for bæredygtig, intelligent og inklusiv vækst, der bl.a. har til mål 

at sikre bedre anvendelse af EU-midler til at understøtte social inklusion, idet 20 % af 

midlerne under Den Europæiske Socialfond anvendes til bekæmpelse af fattigdom og 

social udstødelse; 

12. opfordrer til støtte til udveksling af bedste praksis og netværkssamarbejde blandt kvinder i 

marginaliserede samfund på alle styrende niveauer; understreger nødvendigheden af at 

fremme kvinders plads i lederstillinger inden for disse samfund og at inddrage dem i at 

udbrede kendskabet og udbredelse af offentlige tilbud og programmer beregnet til at 

bekæmpe marginaliseringen og diskrimineringen af kvinder; 

13. opfordrer indtrængende til, at der afsættes midler til at forbedre leveforholdene og 

forbedre adgangen for kvinder i marginaliserede samfund til kvalitetssikret, stabil 

uddannelse, bolig, sundhedsydelser, beskæftigelse, børnepasning, sociale tilbud, 

retssystemet og støttetilbud til ofre; 

14. opfordrer inden for rammerne af EU's samhørighedspolitik Kommissionen og 
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medlemsstaterne til at sætte fokus på regioner med alvorlige naturbetingede eller 

demografiske ulemper af permanent art, jf. artikel 121, stk. 4, i forordning (EU) nr. 

1303/2013, og til at opstille særlige bestemmelser med mulighed for alternativ 

beskæftigelse og erhverv for den marginaliserede gruppe af kvinder i disse lokalsamfund, 

der er kendetegnet ved høj fattigdom, manglende beskæftigelsesudsigter, frivilligt 

uddannelsesfrafald, knaphed på sociale tjenesteydelser og social isolation – og en deraf 

følgende højere risiko for børnefattigdom; 

15. opfordrer til, at der anlægges et menneskerettighedsperspektiv i udformningen af tiltag, 

der støttes af samhørighedsfondene, og understreger, at kulturelle, økonomiske og sociale 

rettigheder bør integreres i politikker, der sigter mod at anerkende kvinder fra 

marginaliserede samfund som individer, og til at racisme, både åbenlyst og i det skjulte, 

udtrykkeligt bør imødegås inden for enhver udformning af tiltag og politik; 

16. understreger, hvor vigtigt det er, at der sættes særligt fokus på de særlige forhold og 

behov, der gør sig gældende blandt de mest udsatte grupper af kvinder i marginaliserede 

samfund, såsom ældre, handicappede, kvinder som er ofre for vold og menneskesmugling, 

indvandrerkvinder, kvinder tilhørende etniske mindretal, flygtninge etc. inden for alle EU-

finansierede programmer, -initiativer og -tiltag; 

17. anerkender, at øget deltagelse af kvinder i iværksættervirksomhed og vækst kan opnås ved 

at finansiere SMV-støttetjenester og finansielle tjenesteydelser, der indfrier behov blandt 

kvinder der starter og udvikler virksomheder; 

18. understreger, at der skal sættes særligt fokus på at fjerne de hindringer for adgang til 

beskæftigelse, som kvinder i marginaliserede samfund er konfronteret med, såvel som løn- 

og pensionsforskellene mellem kønnene i disse samfund; 

19. fremhæver betydningen af nøjagtig og konsekvent overvågning af, hvordan finansielle 

ressourcer øremærket til marginaliserede samfund anvendes; 

20. fremhæver, at kvinder i marginaliserede samfund i højere grad risikerer at blive ofre for 

kønsbaseret vold og lide andre overtrædelser af deres grundlæggende rettigheder; 

opfordrer til en kamp mod alle former for vold mod kvinder som en nøglefaktor i 

integrationsprogrammer for marginaliserede samfundsgrupper i tildeling af EU-

finansieringsmidler; 

21. fremhæver den vigtige rolle, som social iværksætterånd, gensidige selskaber og alternative 

forretningsformer kan udfylde i at styrke stillingen for kvinder i marginaliserede 

samfundsgrupper; henstiller, at samhørighedsfondene, navnlig Den Europæiske 

Socialfond, støtter investeringer med et stærkere kønsperspektiv inden for dette område; 

22. minder om Den Europæiske Ombudsmands afgørelse i sag OI/8/2014/AN om respekt for 

de grundlæggende rettigheder ved anvendelsen af EU's samhørighedspolitik; understreger 

på det kraftigste, at alle medlemsstaternes samhørighedsprogrammer til fulde skal 

efterleve chartret om grundlæggende rettigheder; er enig i, at civilsamfundet, herunder 

kvindeorganisationer, skal have en platform til at indberette misbrug af midler og 

overtrædelser af chartret; 
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23. understreger vigtigheden af livslang læring for forbedringen af ligheden inden for 

uddannelse, navnlig erhvervsfaglige færdigheder og inden for IKT; erkender behovet for 

fleksibilitet i udbydelsen af uddannelse til kvinder i landdistrikter; 

24. fremhæver behovet for at styrke de regionale, nationale og europæiske netværker for 

kvinder i marginaliserede samfund, navnlig inden for erhvervsliv, iværksættervirksomhed, 

videnskab og teknologi, uddannelse, medier og borgerbaseret og politisk lederskab; 

25. opfordrer til, at de europæiske samhørighedsfonde og navnlig Den Europæiske Socialfond 

anvendes til at støtte formelle og uformelle læringsprogrammer, herunder erhvervsrettet 

uddannelse og livslang læring med henblik på at styrke stillingen for kvinder og piger i 

marginaliserede samfundsgrupper; 

26. opfordrer til, at midler under samhørighedspolitikken anvendes til kunst-, kultur- og 

medieprojekter, der styrker stillingen for kvinder i marginaliserede samfund, og som 

tilstræber en nedbrydning af stereotype forestillinger, stigmatisering og flerartet 

diskrimination. 
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