
AD\932170SV.doc PE504.016v03-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

2012/2293(INI)

3.4.2013

YTTRANDE
från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

till utskottet för sysselsättning och sociala frågor

över subventionerat boende i Europeiska unionen
(2012/2293(INI))

Föredragande: Mojca Kleva Kekuš



PE504.016v03-00 2/7 AD\932170SV.doc

SV

PA_NonLeg



AD\932170SV.doc 3/7 PE504.016v03-00

SV

FÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 
resolutionsförslag:

A. Rätten till bostad bör ta sig uttryck i att medborgare och familjer garanteras lämpliga 
bostäder som tillgodoser deras behov och säkerställer deras välbefinnande, privatliv och 
livskvalitet och på så sätt bidrar till att uppnå social rättvisa och sammanhållning och 
bekämpa socialt utanförskap och fattigdom. 

B. I artikel 11 i FN:s internationella konvention om ekonomiska, sociala och kulturella 
rättigheter1 erkänns rätten för var och en till en tillfredsställande levnadsstandard för sig 
och sin familj, däribland tillräckligt med mat och kläder, och en lämplig bostad samt till 
ständigt förbättrade levnadsvillkor. Vidare fastställs att konventionsstaterna ska vidta 
lämpliga åtgärder för att säkerställa att denna rätt förverkligas och erkänner att 
internationellt samarbete på frivillig grund är av väsentlig betydelse i detta sammanhang.

C. Åtgärderna för subventionerat boende ingår i tjänsterna av allmänt ekonomiskt intresse 
och ska tillgodose behovet av bostäder, underlätta ägande, främja bostadskvaliteten, 
förbättra befintliga bostäder och anpassa bostadskostnaderna till familjesituationen och de 
boendes resurser, samtidigt som man lämnar utrymme för en insats från deras sida.

D. Subventionerade bostäder som köps eller hyrs bör vara prisvärda, energieffektiva, belägna 
intill grönområden och anpassade till olika generationer med hänsyn till barns och äldres 
särskilda behov.

E. Rätten till bostad är en grundläggande rättighet för var och en och en förutsättning för 
social existens, privatliv och familjeliv och för att ta hand om sig, vila, finna arbete, ha ett 
bankkonto eller rösta. Bostaden är alltså grundläggande för att man ska kunna utöva alla 
övriga grundläggande rättigheter.

F. År 2010 riskerade 24,5 procent av alla kvinnor att drabbas av fattigdom och socialt 
utanförskap.

G. Kvinnor med låga inkomster har ofta stora bostadssvårigheter och löper därför större risk 
att bo i osäkra och ohälsosamma miljöer.

H. Löneskillnaden, och därmed pensionsskillnaden, mellan kvinnor och män påverkar 
avsevärt kvinnors köpkraft och ekonomiska stabilitet och är fortfarande en av de största 
anledningarna till att kvinnor hamnar under fattigdomsgränsen i senare delen av livet.

I. Den finansiella och ekonomiska krisen och åtstramningspolitiken har ytterligare förvärrat 
icke-sysselsättningen, försämrat vissa kvinnors redan osäkra arbetssituation, ökat 
arbetslösheten bland kvinnor (särskilt bland unga kvinnor och kvinnor över 50 år), vilken i 
synnerhet har påverkat äldre kvinnor på grund av den fortsatta diskrimineringen på 

                                               
1 Förenta nationernas generalförsamling, resolution 2200 A (XXI), 16.12.1966
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arbetsmarknaden1, ökat antalet kvinnor i behov av bostäder till överkomligt pris, samt 
förhindrat större framsteg med att förse missgynnade kvinnor med möjligheter att få 
bostad. Låga inkomster och arbetslöshet gör det svårt för kvinnor att få banklån och 
finansiering.

J. Den ekonomiska krisen har lett till åtstramningsåtgärder, framför allt i den offentliga 
sektorn. I många medlemsstater domineras den offentliga sektorn av kvinnor, och 
kvinnors löner har sänkts kraftigt, vilket innebär att allt fler kvinnor hör till de fattigaste i 
EU.

K. Krisens effekter sammanfaller med den rådande situationen där kvinnor ofta utsätts för 
fördomar och diskriminering både vid köp och hyra av bostäder, på grund av sina 
begränsade ekonomiska resurser och eftersom ensamstående kvinnor och ensamstående 
mödrar ofta ses som osäkrare hyresgäster eller opålitliga betalare eller att man tror att det 
är risk för att de säger upp kontraktet och flyttar av familjeskäl.

L. Ensamstående mödrar, unga familjer, lågavlönade kvinnor, unga människor i början av sin 
karriär, invandrarkvinnor, personer med funktionsnedsättning, änkor med minderåriga 
barn, kvinnor från minoritetsgrupper, kvinnor som utsätts för våld i hemmet och äldre 
människor, i synnerhet äldre kvinnor med låga pensioner, påverkas särskilt av bristen på 
anpassade subventionerade boenden till överkomliga priser. Denna grupp är särskilt utsatt 
för hemlöshet och flyttar ofta in i undermåliga bostäder på den privata marknaden, vilket 
betydligt ökar risken för hälsoproblem. Denna grupp söker ofta alternativa lösningar 
genom att flytta in hos familj, vänner eller bekanta vilket hindrar en ordentlig analys och 
öppen dokumentation om hemlösa.

M. Hemlöshet uppfattas ofta som något som främst drabbar män, men forskning har visat att 
den typiska formen av hemlöshet bland kvinnor är ”dold hemlöshet”. Kvinnors strategier 
för att undvika att bli uteliggare, som att bo hos familj eller vänner, är dock ingen lämplig 
lösning.

N. Den ekonomiska krisen och marknadspriserna på bostäder minskar kvinnors möjligheter 
att skilja sig eller lämna samboförhållanden, vilket begränsar deras frihet och gör dem mer 
utsatta för könsrelaterat våld i hemmet.

1. Europaparlamentet betonar att medlemsstaterna bör öka antalet bostäder till överkomliga 
priser och hjälpa kvinnor att uppnå ekonomiskt oberoende genom att ge dem 
förutsättningar för att i större utsträckning kunna förena arbete med familjeliv, med tanke 
på deras pressade schema och utmaningar. Parlamentet är oroat över landsspecifika 
rekommendationer som syftar till att begränsa medlemsstaternas sektorer för 
subventionerat boende samt över kommissionens restriktiva konkurrenspolitik för att 
begränsa definitionen av de sociala tjänsterna av allmänt intresse till att bara gälla 
subventionerat boende till socialt missgynnade personer.

                                               
1 Europaparlamentets resolution av den 13 september 2011 om situationen för kvinnor som närmar sig 
pensionsåldern (P7_TA(2011)0360).
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2. Europaparlamentet betonar den allvarliga bristen på bostäder som är anpassade till 
behoven hos äldre och personer med funktionsnedsättning, och närmare bestämt bostäder 
som gör att de kan bo på egen hand så länge som möjligt.

3. Europaparlamentet betonar vikten av ett klassificeringssystem för bostäder när det gäller 
hälsa och säkerhet, som ger en bedömning av hälsorisker i samband med bostäder.

4. Europaparlamentet betonar att det behövs en öppen bostadspolitik som ett avgörande 
bidrag till jämställdheten.

5. Europaparlamentet påminner om att det år 2009 fanns sju gånger så många ensamstående 
mödrar som ensamstående fäder. Parlamentet anser därför att ensamstående mödrar, 
tillsammans med andra grupper eller enskilda i utsatta situationer, såsom ensamstående 
föräldrar, unga familjer, flerbarnsfamiljer, ungdomar i början av sin karriär, 
invandrarkvinnor, personer med funktionsnedsättning och äldre, bör prioriteras vid 
tilldelningen av subventionerade boenden. I början av den ekonomiska krisen påverkades 
män mer än kvinnor, men allt eftersom krisen fortsatte ökade arbetslösheten mer för 
kvinnor än för män.

6. Europaparlamentet betonar att det är mycket viktigt att det finns subventionerade boenden 
lämpliga för olika personer som behöver hjälp. De spelar en viktig roll i kampen mot 
barnfattigdom genom utrotningen av fattigdom i familjer och förebyggandet av att 
nackdelar går i arv till nästa generation. Men det är lika viktigt att dessa bostäder finns 
tillgängliga till en överkomlig hyra. Därför bör en ”rimlig hyra” innebära en hyra under 
marknadspriset.

7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att samarbeta med den privata sektorn och 
att investera i subventionerade boenden för att undvika social segregation och på så sätt 
tillhandahålla en stabil och säker miljö, i synnerhet för enskilda och grupper i utsatta 
situationer, såsom kvinnor med lågavlönade arbeten, unga familjer, flerbarnsfamiljer, 
ensamstående föräldrar, unga människor i början av sin karriär, invandrarkvinnor, 
personer med funktionsnedsättning, kvinnor från minoritetsgrupper och äldre människor, i 
synnerhet äldre kvinnor med låga pensioner.

8. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ansvara för att garantera rätten till 
bostad för alla, i synnerhet genom bostadsprogram för missgynnade personer, incitament 
för att främja bostäder med kontrollerade kostnader, byggande av bostäder med 
subventionerade hyror, främjande och finansiering av program för eget byggande, stöd till 
den kooperativa sektorn, effektiv och icke-spekulativ lånepolitik och reglering av en icke-
spekulativ hyresmarknad.

9. Europaparlamentet betonar att man på ett mer övergripande sätt måste ta itu med de olika 
aspekterna av hemlöshet bland kvinnor och att dessa bör integreras i all EU-lagstiftning. 
Parlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen och medlemsstaterna att genomföra 
systematiska konsekvensanalyser ur ett jämställdhetsperspektiv och övervaka hemlösa 
kvinnors särskilda situation och behov, främja projekt för stöd i boendet och byggandet av 
anpassade och energieffektiva bostäder till överkomligt pris, samt att inkludera 
medelklassfamiljer – som ofta utesluts från sådana projekt – i programmen för 
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subventionerat boende eftersom de, precis som andra hushåll, kan lida av materiell 
fattigdom till följd av den ekonomiska krisen.

10. Europaparlamentet konstaterar tyvärr att offer för våld i hemmet ofta är mer benägna att 
stanna i en våldsam miljö om de är ekonomiskt beroende av förövaren och därför inte kan 
söka en egen passande bostad. Parlamentet uppmanar därför EU att främja politik och 
program som beaktar jämställdhetsperspektivet och som ökar tillgången på säkra bostäder 
till överkomligt pris för offer för våld i hemmet, och uppmanar medlemsstaterna att finna 
lösningar till ett överkomligt pris på alternativa former av akutboenden och tillfälliga 
boenden och att öka antalet skyddade boenden och rehabiliteringscentrum för offer, såväl 
som andra relaterade sociala tjänster, såsom integrerade tjänster för familjer (till exempel 
familjerättscentrum).

11. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utföra sociala konsekvensanalyser med 
betoning på könsrelaterade och hushållsbaserade analyser som en del av all politik och 
alla program för subventionerat boende och att särskilt ta hänsyn till skillnader mellan 
könen i fråga om inkomster och ekonomiska resurser. Parlamentet betonar att alla 
statistiska uppgifter måste delas upp efter kön och hushållstyp och att ytterligare forskning 
behövs för att fastställa exakt hur bostadspolitiken kan stödja enskilda och grupper i en 
utsatt situation, såsom kvinnor (med tanke på att kvinnor har många olika uppgifter som 
ensamstående förälder och vårdare av anhöriga och personer med funktionsnedsättning), 
familjer, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och äldre.

12. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag1 till direktiv om bostadslåneavtal 
och konstaterar att många familjer har fått sina bostadslån uppsagda utan giltig orsak. 
Parlamentet kräver att extraordinära åtgärder vidtas för att i hela EU garantera rätten till 
bostad. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa att de dramatiska sociala 
konsekvenserna av vräkningar hanteras effektivt.

13. Europaparlamentet noterar att bostadspolitik och bostadsprogram måste utvecklas i 
samråd med kvinnor med låga inkomster och från olika sociala bakgrunder för att 
upptäcka vilka strategier som bäst motsvarar kvinnors behov.

                                               
1 COM(2011)0142.
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