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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 passende og sikre boliger til overkommelige priser er en forudsætning 
for at opnå social retfærdighed og samhørighed samt bekæmpe social udstødelse og 
fattigdom;

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

C. der henviser til, at de kønsbestemte lønforskelle og dermed den kønsbetingede 
pensionsforskel stadig er en af de vigtigste årsager til, at kvinderne lever under 
fattigdomsgrænsen på et senere tidspunkt i deres liv; 

D. der henviser til, at den finansielle og økonomiske krise har øget arbejdsløsheden blandt 
kvinder og forhindret større fremskridt, hvad angår at give dårligt stillede kvinder 
boligmuligheder; 

E. der henviser til, at enlige mødre, unge familier, unge i starten af deres karriere, 
indvandrerkvinder, handicappede, kvinder fra mindretalsgrupper og ældre er særligt 
påvirket af manglen på sociale boliger;

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;

2. minder om, at der i 2009 var syv gange flere enlige mødre end enlige fædre; understreger, 
at enlige mødre derfor bør prioriteres, når det kommer til fordelingen af sociale boliger; 

3. opfordrer medlemsstaterne til at investere i kvarterer med sociale boliger og dermed skabe 
et stabilt og sikkert miljø, især for sårbare grupper som unge familier, unge i starten af 
deres karriere, indvandrerkvinder, handicappede, kvinder fra mindretalsgrupper og ældre;

4. konstaterer med beklagelse, at ofre for vold i hjemmet ofte er mere tilbøjelige til at blive i 
et voldeligt miljø, hvis de er økonomisk ude af stand til at finde en passende bolig; 
opfordrer derfor til, at EU fremmer politikker og programmer, der øger adgangen til sikre 
og billige boliger for ofre for vold i hjemmet;

5. opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre kønsbaserede analyser som en del af alle 
boligpolitikker og -programmer; understreger, at alle data skal opdeles efter køn, og at 
mere forskning er nødvendig for at fastslå nøjagtigt, hvordan boligpolitikken kan støtte 
kvinderne.


