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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker bi bilo treba pravico do stanovanja v praksi zavarovati tako, da se državljanom in 
družinam zagotovi ustrezno stanovanje, ki bi zadovoljevalo njihove potrebe in ščitilo 
njihovo dobrobit, zasebnost in kakovost življenja, s čimer bi pripomogli k doseganju 
socialne pravičnosti in kohezije kot tudi k boju proti socialni izključenosti in revščini;

B. ker člen 11 Mednarodnega pakta Združenih narodov o ekonomskih, socialnih in kulturnih 
pravicah1 določa, da ima vsakdo pravico do življenjskega standarda, ki zadostuje zanj 
samega in za njegovo družino, tudi ustrezno hrano, obleko in stanovanje, in pravico do 
stalnega izboljševanja njegovih življenjskih razmer; države pogodbenice bodo z 
ustreznimi ukrepi zagotovile uresničevanje te pravice in v ta namen priznavajo bistven 
pomen prostovoljnega mednarodnega sodelovanja;

C. ker je socialna stanovanjska politika sestavni del storitev splošnega gospodarskega 
pomena, ki omogočajo zadovoljevanje stanovanjskih potreb, olajšujejo dostop do 
nepremičnin, krepijo kakovost življenjskega prostora, izboljšujejo obstoječ življenjski 
prostor in prilagajajo stanovanjske izdatke položaju družine in sredstvom lastnikov, ob 
tem pa jim puščajo prostor za lastna prizadevanja;

D. ker bi moralo biti za socialna stanovanja značilno dobro razmerje med kakovostjo in 
nakupno ceno oziroma najemnino in ker bi morala ta stanovanja omogočati varčevanje z 
energijo in biti umeščena v okolje, ki vključuje zelene površine in je primerno za različne 
generacije ter upošteva posebne potrebe otrok in starejših ljudi;

E. ker je izvršljiva pravica do stanovanja temeljna pravica vsakega posameznika in pogoj za 
dostop do socialnega obstoja ter zasebnega in družinskega življenja in zmožnost 
posameznika, da poskrbi zase, se spočije, najde službo, ima bančni račun ali se udeleži 
volitev; ker je zato stanovanje bistveno za dejansko uveljavljanje vseh drugih temeljnih 
pravic;

F. ker je bilo v letu 2010 revščini ali socialni izključenosti izpostavljenih 24,5 % vseh žensk;

G. ker se ženske z nizkimi dohodki pogosto znajdejo v resnih stanovanjskih težavah in so 
zato bolj izpostavljene tveganju življenja v nevarnem in nezdravem okolju;

H. ker razlike v plačah med spoloma, posledice katerih so tudi razlike v pokojnini, še vedno 
bistveno vplivajo na kupno moč in ekonomski položaj žensk ter ostajajo eden od 
poglavitnih razlogov, zaradi katerih ženske v poznejšem življenjskem obdobju živijo pod 
pragom revščine;

I. ker so finančna in gospodarska kriza ter varčevalni ukrepi dodatno poostrili brezposelnost 
in ogrozili že tako negotov zaposlitveni status nekaterih žensk (zlasti mladih in tistih nad 

                                               
1 Generalna skupščina, resolucija 2200 A (XXI), 16. december 1966.
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50. letom starosti), pri čemer so zaradi trajne diskriminacije na trgu dela prizadete zlasti 
starejše ženske1, ter povečali čakalno vrsto za cenejša stanovanja in onemogočili večji 
napredek pri zagotavljanju stanovanjskih možnosti za prikrajšane ženske; ker ženske 
zaradi nizkega dohodka in brezposelnosti težko pridobijo bančna posojila in finančna 
sredstva;

J. ker so gospodarske težave privedle do varčevalnih ukrepov, zlasti v javnem sektorju, in 
ker v več državah članicah EU v javnem sektorju prevladujejo ženske in so se zato plače 
žensk znatno znižale, zaradi česar je med najrevnejšimi sloji prebivalstva v Evropski uniji 
vedno več žensk;

K. ker se učinki krize prekrivajo s predhodnim stanjem, kjer so ženske zaradi omejenih 
finančnih sredstev pogosto žrtve stereotipov in diskriminacije pri nakupu in najemu 
stanovanja, in ker samske ženske ter matere samohranilke pogosto štejejo za bolj tvegane 
najemnike ali nezanesljive osebe v smislu poplačila in prekinitve najemne pogodbe zaradi 
preselitve družine;

L. ker pomanjkanje cenovno dostopnih in prilagojenih socialnih stanovanj še posebej 
prizadene matere samohranilke, mlade družine, slabo plačane delavke, mlade na začetku 
poklicne poti, migrantke, invalide, ovdovele ženske z otroki, nezmožnimi za samostojno 
življenje, pripadnice manjšin, ženske, ki so žrtve družinskega nasilja, in starejše osebe, 
zlasti starejše ženske z nizkimi pokojninami; ker je ta skupina še posebej izpostavljena 
tveganju brezdomstva in se pogosto preseli v bivalne enote zasebnih lastnikov, ki ne 
izpolnjujejo standardov, kar močno poveča tveganje zdravstvenih težav; ker ta skupina 
pogosto išče alternativne rešitve, tako da se vseli skupaj z družino, prijatelji ali znanci, kar 
onemogoča ustrezno analizo in preglednost števila brezdomcev;

M. ker brezdomstvo pogosto velja za težavo, ki prizadene predvsem moške, vendar so 
raziskave pokazale, da je tipična oblika brezdomstva med ženskami „prikrito 
brezdomstvo“, in ker strategije žensk, ki stanujejo pri družini ali prijateljih, da bi se 
izognile življenju na cesti, nikakor niso primerna rešitev;

N. ker gospodarska kriza in cene na trgu nepremičnin zmanjšujejo zmožnost žensk, da bi se 
ločile ali končale sobivanje, s čimer je omejena njihova svoboda in so bolj izpostavljene 
nasilju v družini na podlagi spola;

1. poudarja, da bi morale države članice povečati število cenovno ugodnih stanovanjskih 
možnosti in podpirati ženske pri doseganju finančne neodvisnosti, tako da se jim 
zagotovijo pogoji za uskladitev poklicnega in zasebnega življenja ob upoštevanju njihovih 
natrpanih dnevnih urnikov in izzivov, s katerimi se soočajo; izraža zaskrbljenost glede 
priporočil za posamezne države za omejitev sektorjev socialnih stanovanj v državah 
članicah, kot tudi glede restriktivnega pristopa Komisije v okviru konkurenčne politike z 
omejevanjem opredelitve storitev splošnega pomena samo na socialna stanovanja, 
namenjena socialno ogroženim osebam;

2. opozarja na hudo pomanjkanje primernih stanovanjskih možnosti, prilagojenih potrebam 

                                               
1 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. septembra 2011 o razmerah žensk, ki se približujejo upokojitveni 
starosti (P7_TA(2011)0360).
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starejših ljudi in invalidov, natančneje stanovanj, ki jim omogočajo, da čim dlje ostanejo 
neodvisni;

3. poudarja, kako pomemben je sistem za ocenjevanje zdravja in varnosti v stanovanju, ki 
zagotavlja zdravstveno oceno tveganj, povezanih s stanovanji;

4. poudarja potrebo po preglednih stanovanjskih politikah, da bi bistveno prispevali k 
enakosti med spoloma;

5. opozarja, da je bilo leta 2009 sedemkrat več mater samohranilk kot očetov samohranilcev; 
zato meni, da bi bilo treba pri dodeljevanju socialnih stanovanj dati prednost materam 
samohranilkam ter drugim ranljivim skupinam ali posameznikom, kot so samohranilci, 
mlade družine, velike družine, mladi na začetku poklicne poti, migrantke, invalidi in 
starejši; ugotavlja, da je imela gospodarska kriza na začetku večji vpliv na moške kot na 
ženske, vendar je sčasoma bolj povečala stopnjo brezposelnosti žensk kot moških;

6. priznava, da so izredno pomembna socialna stanovanja, prilagojena potrebam različnih 
oseb, ki potrebujejo pomoč, saj imajo pomembno vlogo pri boju proti revščini otrok z 
izkoreninjanjem revščine v družinah in preprečevanjem medgeneracijskega prenosa 
prikrajšanosti, vendar je prav tako pomembno, da so takšna stanovanja cenovno dostopna 
za najem, zaradi česar bi bilo treba uvesti „razumno najemnino“, ki bi bila nižja od tržne 
cene;

7. poziva države članice, naj sodelujejo z zasebnim sektorjem in vlagajo v socialna 
stanovanja, da bi preprečile družbeno segregacijo ter tako zagotovile stabilno in varno 
okolje, še posebej za posameznike in skupine v ranljivem položaju, kot so slabo plačane 
delavke, mlade, velike in enostarševske družine ter mladi na začetku poklicne poti, 
migrantke, invalidi, pripadnice manjšin in starejše osebe, zlasti starejše ženske z nizkimi 
pokojninami;

8. poziva države članice, naj prevzamejo odgovornost za zagotovitev, da bo imel vsakdo 
pravico do stanovanja, zlasti z izvajanjem stanovanjskih programov za slabše preskrbljene 
državljane, zagotavljanjem spodbud za spodbujanje stanovanj z nadzorovanimi stroški, 
gradnjo socialnih najemniških stanovanj, spodbujanjem in financiranjem programov 
gradnje v lastni režiji, podpiranjem zadružnega sektorja, izvajanjem učinkovitih in 
nešpekulativnih kreditnih politik in reguliranjem nešpekulativnega najemnega trga;

9. poudarja, da je treba k vprašanju večplastnosti brezdomstva med ženskami pristopiti na 
celovit način in ga vključiti v vse politične okvire EU; poziva Komisijo in države članice, 
naj izvajajo sistematične ocene učinka z vidika spola in spremljajo poseben položaj in 
potrebe brezdomnih žensk, spodbujajo projekte s področja podpore iz okolja pri 
samostojnem življenju in gradnjo cenovno dostopnih, prilagojenih in energetsko 
učinkovitih stanovanj in naj v programe socialnih stanovanj vključijo družine srednjega 
razreda, ki so iz njih pogosto izključene, saj lahko zaradi gospodarske krize trpijo 
materialno pomanjkanje enako kot druga gospodinjstva;

10. z obžalovanjem ugotavlja, da žrtve nasilja v družini pogosto ostanejo v okolju, ki jih 
zlorablja, če so finančno odvisne od povzročitelja zlorabe in si tako ne morejo poiskati 
ločenega primernega stanovanja; zato poziva EU, naj spodbuja politike, programe in 
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financiranje, ki upoštevajo vidik spola in ki bi žrtvam nasilja v družini omogočali večji 
dostop do varnih in cenovno dostopnih stanovanj, države članice pa poziva, naj poiščejo 
cenovno dostopne rešitve za alternativne oblike nujnih in začasnih stanovanj ter povečajo 
število zatočišč in centrov za rehabilitacijo žrtev in druge povezane storitve, kot so 
celostne storitve za družine (npr. centri za družinsko mediacijo);

11. poziva države članice, naj v vse stanovanjske politike in programe vključijo izvedbo 
analize socialnih učinkov s poudarkom na analizi na podlagi spola in na podlagi 
gospodinjstva, pri čemer se bo zlasti upoštevala dohodkovna in finančna neenakost med 
spoloma; poudarja, da je treba vse statistične podatke razčleniti glede na spol in vrsto 
gospodinjstva ter opraviti še več raziskav, s katerimi bi preverili, kako lahko stanovanjske 
politike pomagajo posameznikom in skupinam v ranljivem položaju, kot so ženske 
(upoštevati je treba vsestransko vlogo žensk kot samohranilk, skrbnic za družinske člane 
in za invalide), družine, mladi, invalidi in starejši;

12. pozdravlja predlog Komisije1 za direktivo o kreditnih pogodbah za stanovanjske 
nepremičnine in ugotavlja, da je bilo veliko družin s hipotekami žrtev zlonamernega 
zasega premoženja; poziva k sprejetju izjemnih ukrepov, ki bodo zagotovili stanovanjske 
pravice v vsej Evropi; poziva države članice, naj zagotovijo učinkovito obravnavanje 
drastičnih socialnih posledic prisilnih izselitev;

13 ugotavlja, da je treba stanovanjske politike in programe razvijati ob posvetovanju z 
ženskami, ki imajo nizke dohodke in prihajajo iz različnih socialnih okolij, da bi ugotovili, 
katere politike bolje ustrezajo njihovim potrebam.

                                               
1 COM(2011)142
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