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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:

A. der henviser til, at retten til en bolig bør konkretiseres ved at give borgerne og familierne 
garanti for passende boliger, som tilfredsstiller deres behov og sikrer deres trivsel, 
privatliv og livskvalitet og på denne måde bidrager til at opnå social retfærdighed og 
samhørighed samt bekæmpe social udstødelse og fattigdom;

B. der henviser til, at artikel 11 i FN's internationale konvention om økonomiske, sociale og 
kulturelle rettigheder1 anerkender "ethvert menneskes ret til en levefod, som er 
tilstrækkelig for vedkommende selv og vedkommendes familie, herunder passende 
ernæring, beklædning og bolig og til fortsat forbedring af vedkommendes levevilkår. De 
deltagende stater vil træffe passende foranstaltninger til at sikre virkeliggørelsen af denne 
ret, idet de anerkender, at internationalt samarbejde på frivilligt grundlag er af væsentlig 
betydning i denne henseende";

C. der henviser til, at politikken om socialt boligbyggeri er en integreret del af 
tjenesteydelserne af almen økonomisk interesse, der skal fremme opfyldelsen af 
boligbehov, lette adgangen til ejendom, øge boligmiljøers kvalitet, forbedre eksisterende 
boligmiljøer og tilpasse boligudgifter efter brugernes familiesituation og ressourcer 
samtidig med at støtte en indsats fra deres side;

D. der henviser til, at socialt boligbyggeri bør have et godt forhold mellem pris og kvalitet 
ved køb eller lejemål, give energibesparelser og være beliggende i omgivelser med grønne 
områder, der er tilpasset de forskellige generationer, navnlig børns og ældres særlige 
behov;

E. der henviser til, at retten til en bolig er en grundlæggende rettighed for enhver person, en 
forudsætning for at få adgang til en social eksistens, privatliv og familieliv, for at kunne 
modtage behandling, hvile sig, finde et arbejde, råde over en bankkonto eller deltage i 
afstemninger; der henviser til, at en bolig således er afgørende for en effektiv udøvelse af 
alle andre grundlæggende rettigheder;

F. der henviser til, at 24,5 % af alle kvinder i 2010 var truet af fattigdom eller social 
udstødelse;

G. der henviser til, at kvinder med lav indkomst ofte har alvorlige boligmæssige problemer 
og derfor i højere grad risikerer at leve i usikre og usunde omgivelser;

H. der henviser til, at de kønsbestemte lønforskelle og dermed den kønsbetingede 
pensionsforskel i væsentlig grad påvirker kvinders købekraft og økonomiske stabilitet og 
stadig er en af de vigtigste årsager til, at kvinderne lever under fattigdomsgrænsen på et 
senere tidspunkt i deres liv;

                                               
1 1 Generalforsamlingens resolution 2200 A (XXI), 16.12.1966.
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I. der henviser til, at den finansielle og økonomiske krise samt sparepolitikker yderligere har 
forværret den manglende beskæftigelse og øget den allerede vanskelige 
beskæftigelsessituation for en række kvinder og arbejdsløsheden blandt kvinder (især 
blandt unge kvinder og 50+-generationen), hvorved ældre kvinder er blevet særlig hårdt 
ramt på grund af vedvarende forskelsbehandling på arbejdsmarkedet1, øget antallet af 
dem, der kræver mere overkommelige boligmuligheder og forhindret større fremskridt i 
retning mod at give dårligt stillede kvinder passende boligmuligheder; der henviser til, at 
lav indtægt og arbejdsløshed gør det vanskeligt for kvinder at få adgang til banklån og 
finansiering;

J. der henviser til, at de økonomiske vanskeligheder har medført spareforanstaltninger, især i 
den offentlige sektor, og at den offentlige sektor i mange EU-medlemsstater er en af de 
sektorer, der er domineret af kvinder, hvorfor kvinders lønninger er blevet markant 
reduceret, hvilket har medført, at flere og flere kvinder er blandt de fattigste 
befolkningsgrupper i EU;

K. der henviser til, at krisens virkninger overlapper med allerede eksisterende forhold, nemlig 
at kvinder ofte er ofre for stereotyper og forskelsbehandling i forbindelse med både køb 
og leje af boliger på grund af deres begrænsede finansielle ressourcer, og fordi kvinder og 
børnefamilier med enlige mødre ofte anses for mere risikofyldte lejere eller upålidelige 
med hensyn til betaling og afbrydelse af lejemålet på grund af familiens flytning;

L. der henviser til, at enlige mødre, unge familier, kvinder i dårligt betalte job, unge i starten 
af deres karriere, indvandrerkvinder, handicappede, enker med mindre børn, kvinder fra 
mindretalsgrupper, kvinder, der er udsat for vold i hjemmet, og ældre er særligt påvirket af 
manglen på specialindrettede sociale boliger til overkommelige priser, hvilket især gælder 
for ældre kvinder med små pensioner; der henviser til, at denne gruppe er særlig udsat for 
hjemløshed og ofte flytter i boliger på det private boligmarked, der ligger under 
standarden, hvormed risikoen for sundhedsproblemer øges væsentligt; der henviser til, at 
denne gruppe ofte søger alternative løsninger ved f.eks. at flytte ind hos familie, venner 
eller bekendte, således at det ikke er muligt at foretage en passende undersøgelse af og 
gennemsigtig dokumentation for hjemløse;

M. der henviser til, at hjemløshed ofte anses for at berøre mænd mest, men at undersøgelser 
har vist, at den typiske form for hjemløshed blandt kvinder er den "skjulte hjemløshed"; 
der henviser til, at kvinders strategier for at undgå at bo på gaden er at bo hos familie eller 
venner, men at dette under ingen omstændigheder er hensigtsmæssige løsninger;

N. der henviser til, at den økonomiske krise og priserne på boligmarkedet mindsker kvinders 
muligheder for at blive skilt eller afbryde et samliv, hvorved deres frihed begrænses, og at 
de i højere grad bliver udsat for kønsbestemt vold i hjemmet;

1. understreger, at medlemsstaterne bør øge antallet af billige boligmuligheder og støtte 
kvinder i at opnå økonomisk uafhængighed ved at give dem bedre forudsætninger for at 
forene arbejds- og familieliv under hensyntagen til deres travle daglige tidsplaner og 
udfordringer; giver udtryk for bekymring over de landespecifikke henstillinger til 

                                               
1 Europa-Parlamentets resolution af 13. september 2011 om situationen for kvinder, som nærmer sig 
pensionsalderen (P7_TA(2011)0360).
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begrænsning af medlemsstaternes sektorer for socialt boligbyggeri samt over 
Kommissionens restriktive holdning med hensyn til konkurrencepolitikken i forbindelse 
med begrænsningen af definitionen af socialydelser af almen interesse til kun at omfatte 
socialt boligbyggeri for socialt dårligt stillede personer;

2. understreger den presserende mangel på passende boligmuligheder, der er tilpasset ældres 
og handicappedes behov, nærmere bestemt boliger, der giver dem mulighed for at leve 
uafhængigt så længe som muligt;

3. understreger vigtigheden af et klassificeringssystem for boligers sundhed og sikkerhed 
(Housing Health and Safety Rating System), som giver en sundhedsbaseret vurdering af 
boligrelaterede risici;

4. fremhæver behovet for gennemsigtige boligpolitikker, der kan yde et afgørende bidrag til 
ligestilling mellem mænd og kvinder;

5. minder om, at der i 2009 var syv gange flere enlige mødre end enlige fædre; understreger 
derfor, at enlige mødre sammen med andre grupper eller personer i udsatte situationer, 
f.eks. enlige forældre, unge familier, storfamilier, unge i starten af deres karriere, 
indvandrerkvinder, handicappede og ældre, derfor bør prioriteres, når det kommer til 
fordelingen af sociale boliger; bemærker, at den økonomiske krise i begyndelsen havde 
større indvirkning på mænd end på kvinder, men at krisen, som den skred frem, i højere 
grad øgede arbejdsløsheden for kvinder end for mænd;

6. understreger, at selv om det er nødvendigt med sociale boliger, som er passende for 
forskellige personer med behov for hjælp, og i betragtning af den væsentlige rolle med 
hensyn til at bekæmpe børnefattigdom gennem bekæmpelse af familiefattigdom og med 
hensyn til at forhindre, at forarmelse går i arv fra generation til generation, er det lige så 
vigtigt, at disse boliger tilbydes til en overkommelig pris, hvorfor "rimelig husleje" skal 
opfattes som en husleje under markedsniveauet;

7. opfordrer medlemsstaterne til at samarbejde med den private sektor og investere i sociale 
boliger for at undgå social udstødelse og dermed skabe et stabilt og sikkert miljø, især for 
personer og grupper i udsatte situationer som kvinder i dårligt betalte job, unge familier, 
storfamilier, familier med enlige forældre, unge i starten af deres karriere, 
indvandrerkvinder, handicappede, kvinder fra mindretalsgrupper og ældre, især ældre 
kvinder med små pensioner;

8. opfordrer medlemsstaterne til at påtage sig ansvaret for at sikre alle ret til en bolig, 
navnlig ved hjælp af iværksættelse af boligprogrammer for mindrebemidlede borgere, 
incitamenter til fremme af boliger til overkommelige priser, opførelse af socialt 
boligbyggeri, fremme og finansiering af selvbyggerprogrammer, støtte til andelssektoren, 
iværksættelse af effektive og ikkespekulative kreditpolitikker og regulering af et 
ikkespekulativt udlejningsmarked;

9. understreger, at forskellige aspekter af hjemløshed blandt kvinder skal håndteres på en 
helhedsorienteret måde og bør være en integreret del i alle EU's politiske rammer; 
opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at gennemføre 
systematiske vurderinger af indvirkningen på ligestillingen mellem mænd og kvinder og at 
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overvåge hjemløse kvinders særlige situation og behov, fremme projekter om hjælp til en 
uafhængig tilværelse og støtte opførelsen af specialindrettede og energieffektive boliger til 
overkommelige priser samt inkludere de ofte ekskluderede familier i middelklassen i 
programmerne for socialt boligbyggeri, idet de måske lider materielle afsavn ligesom 
andre husholdninger på grund af den økonomiske krise;

10. konstaterer med beklagelse, at ofre for vold i hjemmet ofte er mere tilbøjelige til at blive i 
et voldeligt miljø, hvis de er økonomisk afhængige af voldsmanden og derfor er ude af 
stand til at søge efter en særskilt passende bolig til sig selv; opfordrer derfor til, at EU 
fremmer kønsspecifikke politikker og programmer og yder kønsspecifik støtte, der øger 
adgangen til sikre og billige boliger for ofre for vold i hjemmet; opfordrer 
medlemsstaterne til at finde prismæssigt overkommelige løsninger på alternative former 
for nødboliger og midlertidige boliger og til at øge antallet af beskyttede opholdssteder og 
rehabiliteringscentre for ofre samt andre relaterede sociale ydelser som f.eks. integrerede 
tjenesteydelser for familier (centre for familieret);

11. opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre analyser af sociale virkninger med fokus på 
køns- og husholdningsbaserede analyser som en del af alle boligpolitikker og -
programmer, idet der navnlig tages hensyn til kønsforskelle vedrørende indkomst og 
finansielle ressourcer; understreger, at alle statistiske data skal opdeles efter køn og type 
husholdning, og at mere forskning er nødvendig for at fastslå nøjagtigt, hvordan 
boligpolitikken kan støtte personer og grupper i udsatte situationer, som f.eks. kvinder 
(under hensyntagen til kvinders forskelligartede roller som enlige forældre og plejere for 
familiemedlemmer og handicappede), familier, unge, handicappede og ældre;

12. glæder sig over Kommissionens forslag til direktiv1 om kreditaftaler i forbindelse med fast 
ejendom til beboelse og bemærker, at mange familier med realkreditlån har været ofre for 
grove tvangsauktioner; opfordrer til, at der træffes ekstraordinære foranstaltninger for at 
sikre boligrettigheder i hele Europa; opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at de 
dramatiske sociale konsekvenser af udsættelser håndteres på en effektiv måde;

13 bemærker, at boligpolitikker og -programmer skal udvikles i samråd med kvinder med lav 
indkomst fra forskellige sociale lag for at afgøre, hvilke politikker der bedst modsvarer 
kvinders behov.

                                               
1 COM(2011)142
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