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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og 
Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger, at den europæiske strategi for 2010-2020 skal medvirke til:

– at integrere 80 mio. handicappede, især kvinder, socialt i den Europæiske Union

– at lette arbejdet for deres plejere, hvoraf de fleste er kvinder

– at bevidstgøre de involverede aktører og koordinere deres indsats i betragtning af, at 
der er blevet fastlagt klare mål og rettet henstillinger

– at bekæmpe den dobbelte eller flerdobbelte forskelsbehandling, som handicappede 
kvinder udsættes for som følge af den stærke sammenhæng mellem handicap, køn, 
beskæftigelse og uddannelse

– at sikre en hensigtsmæssig integration af handicappede personer, hvilket ikke blot er et 
vigtigt skridt for handicappede, men også skal ses som en berigelse for hele 
samfundet;

2. understreger, at den økonomiske krise har fået visse EU-medlemsstater til at nedskære 
deres bistandsmidler til handicappede, hvilket vil ramme de uddannelsesmæssige, sociale 
og økonomiske behov hos kvinder med familiemæssige forpligtelser;

3. beklager, at Kommissionens meddelelse om den europæiske handicapstrategi 2010-2020 
ikke indeholder et integreret kønsaspekt eller et separat kapitel om en kønsspecifik 
handicappolitik, selv om kvinder med handicap ofte er dårligere stillet end mænd med 
handicap og oftere er ofre for fattigdom og social udstødelse; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at tage kønsaspektet i betragtning i hele den europæiske 
handicapstrategi 2010-2020 og opfordrer medlemsstaterne til at udvikle en national 
strategi for kvinder med handicap, som sætter fokus på den vifte af temaer, der er omfattet 
af FN-konventionen om handicappedes rettigheder, som EU for nylig har ratificeret;

4. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at indsamle detaljerede og pålidelige 
statistikker om den reelle situation, som handicappede står over for, og som omfatter 
køns-, handicap- og voldsaspektet, udarbejde årlige rapporter om situationen for 
handicappede i de forskellige medlemsstater og indsamle data om situationen for plejere;

5. understreger nødvendigheden af tidlige diagnoser og løsninger, der kan sikre flest mulige 
handicappede et selvstændigt liv med adgang til integrerede uddannelser og job samt 
mulighed for at udøve deres sociale rettigheder, således at de ikke placeres i sårbare 
situationer i samfundet og udsættes for alvorlig risiko for forskelsbehandling, fattigdom 
og social udstødelse;

6. understreger, at handicappede ikke udgør en homogen gruppe i befolkningen, og at de 
politikker og foranstaltninger, der planlægges på deres vegne, bør tage hensyn til denne 
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manglende homogenitet og det forhold, at visse grupper, såsom kvinder med handicap, 
står over for yderligere vanskeligheder og mange former for forskelsbehandling;

7. understreger, at adgangen til sundhedsydelser er en prioritet; bemærker, at køns- og 
handicapspørgsmål inden for sundheds- og socialvæsenet i de fleste lande ikke er omfattet 
af samme lovgivning, og at kvinder med handicap som følge heraf ofte modtager 
sundhedsydelser, som er beregnet til kvinder i almindelighed eller til handicappede i 
almindelighed, men som sjældent er rettet specifikt mod dem;

8. påpeger, at manglen på økonomisk overkommelige og tilgængelige plejeordninger af høj 
kvalitet i de fleste EU-lande samt den kendsgerning, at pasningsarbejde ikke er ligeligt 
fordelt mellem kvinder og mænd, indvirker direkte negativt på kvinders muligheder for at 
deltage i alle tilværelsens sociale, økonomiske, kulturelle og politiske aspekter;

9. understreger behovet for som led i uddannelsen at oplyse sundhedspersonale og lærere om 
alle former for handicap, hvoraf nogle er næsten ukendte på trods af deres udbredelse, og 
at bevidstgøre forældre og lærere herom;

10. bemærker, at børn med handicap ofte passes af kvinder (deres mødre), som skal forholde 
sig til sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige og administrative procedurer, hvilket har en 
negativ indvirkning på deres karriere; opfordrer medlemsstaterne til at tage behørigt 
hensyn til de problemer, som handicappede børns forældre konfronteres med, fordi de ofte 
er nødt til at forblive uden for arbejdsmarkedet, og til at fremme politikker, der støtter og 
hjælper disse forældre; anmoder medlemsstaterne om at indføre mere fleksible 
arbejdstider, således at disse kvinder ikke længere udelukkes fra arbejdsmarkedet;

11. understreger behovet for at få medlemsstaterne til i deres sociale sikringsordninger og i 
forbindelse med pensionering i højere grad at anerkende det engagement og det ulønnede 
arbejde, der ydes af de personer, som regel kvinder, der passer handicappede; 
understreger, at disse kvinder fortjener særlig opmærksomhed;

12. konstaterer de fremskridt, som er opnået takket være indsatsen fra forældre- og 
handicaporganisationer, som ofte er ledet af kvinder; anmoder om, at engagement i 
sådanne organisationer tages med i betragtning ved anerkendelse af erhvervserfaring, og 
opfordrer medlemsstaterne til at udveksle bedste praksis;

13. påpeger, at den høje andel af kvinder i den samlede befolkning over 60 år medfører en stor 
andel af ældre kvinder med handicap, som ofte er særligt udsatte for fattigdom; opfordrer 
derfor medlemsstaterne til at forbedre tilgængeligheden og træffe flere foranstaltninger til 
hjælp for handicappede og de personer, som passer dem;

14. opfordrer Kommissionen til at fokusere specifikt og eksplicit på forbindelserne mellem 
køn og handicap i den kommende EU-lov om tilgængelighed og sikre, at alle spørgsmål af 
relevans for kvinder med handicap tages op til behandling;

15. fastholder, at kvinder med handicap ofte er ofre for vold og udnyttelse af enhver art; 
opfordrer medlemsstaterne til at indføre støtteordninger og træffe strenge foranstaltninger 
mod alle former for vold mod handicappede, navnlig kvinder, ældre og børn, der ofte 
udsættes for psykisk, fysisk og seksuel vold; bemærker, at næsten 80 % af de 
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handicappede kvinder udsættes for vold, og at risikoen for seksuelle overgreb er højere for 
dem end for andre kvinder; beklager, at både EU-lovgivningen og den national lovgivning 
til forebyggelse af udnyttelse ofte mangler fokus på handicap; anbefaler, at 
medlemsstaterne overvejer at udvikle nationale strategier for adgang til domstolene og 
beskyttelse mod misbrug med sigte på kvinder med handicap; opfordrer Det Europæiske 
Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder til at foretage undersøgelser af 
situationen for piger og kvinder med handicap med hensyn til vold;

16. henleder opmærksomheden på de problemer, kvinder med handicap har med at få adgang 
til erhvervslivet, og tilføjer, at man bør tilskynde dem til at følge kurser, udvikle særlige 
evner igennem passende faglig uddannelse, deltage i programmer for livslang læring og 
anvende nye informations- og kommunikationsteknologier, samtidig med at man 
tilskynder virksomhederne til at ansætte dem ved hjælp af positive særforanstaltninger og 
passende støtte, samt at medlemsstaterne især bør tilskyndes til at vedtage politikker for 
adgang til oplysninger, som er skræddersyet til forskellige handicap; opfordrer desuden til 
hurtig gennemførelse af lovgivning til fremme og finansiering af programmer, der hjælper 
kvinder med handicap med at blive integreret i arbejdslivet, hvilket ville fremme 
samarbejdet mellem foreninger, fonde, ikke-statslige organisationer og virksomheder;

17. opfordrer medlemsstaterne til at udvikle både selvstændige og kollektive boligformer, som 
er af god kvalitet og overkommelige for alle;

18. understreger betydningen af at optimere brugen af EU's finansieringsinstrumenter, navnlig 
strukturfondene, for at fremme tilgængelighed og ikke-forskelsbehandling for 
handicappede, idet der lægges særlig vægt på kvinder, der ofte udsættes for flere former 
for forskelsbehandling, og af at øge synligheden af mulighederne for finansiering af 
sådanne aktioner under programmer, der gennemføres efter 2013;

19. opfordrer medlemsstaterne til at fremme kampagner, der skal øge bevidstheden om 
situationen for handicappede, navnlig kvinder med handicap;

20. opfordrer til aktivering af EU-midler, der er øremærket til informationskampagner og 
bevidstgørende aktiviteter til fordel for kvinder med handicap;

21. opfordrer medlemsstaterne til at fremme handicappede kvinders repræsentation i 
beslutningsprocessen med henblik på at sikre, at deres interesser og rettigheder beskyttes;

22. understreger, at der med henblik på at reducere hindringerne for fri bevægelighed for 
handicappede i Europa bør indføres et europæisk mobilitetskort;

23. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gennemføre politikker til fordel for 
handicappede, især kvinder og børn, til støtte for deres autonomi og fulde integration i 
samfundet; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til at støtte programmer for 
udveksling af bedste praksis mellem medlemsstaterne og navnlig undersøge, hvilken rolle 
personlige handicaphjælpere spiller, og hvordan de bidrager til at lette handicappedes 
hverdag og give dem større uafhængighed;

24. understreger, at det er vigtigt for en bedre integration af handicappede at styrke deres ret 
til adgang til offentlig transport samt deres rettigheder som flypassagerer;
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25. understreger, at kvinder med handicap har ret til på lige fod med andre at få del i og gavn 
af den hurtige udvikling af produkter og tjenesteydelser, der skabes på baggrund af nye 
teknologier, eftersom det vil sætte dem i stand til at deltage i et informationssamfund for 
alle uden hindringer;

26. bemærker, at risikoen for fattigdom og arbejdsløshed er særligt alvorlig, når det drejer sig 
om enlige mødre med handicappede børn;

27. anser det for nødvendigt at skabe mulighed for særlige støtteforanstaltninger for 
handicappede i lavindkomstgrupperne for at sikre, at de har lige adgang til informations-
og kommunikationsteknologier, og for at undgå at skabe nye former for social udstødelse;

28. bemærker, at beskæftigelsesmålet i Europa 2020-strategien ikke kan nås uden massiv
deltagelse af kvinder, og at kvinder ikke kan deltage med et positivt resultat, medmindre 
deres plejearbejde anerkendes i tilstrækkelig grad;
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