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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat betaalbare, geschikte en veilige huisvesting een voorwaarde is voor de 
totstandbrenging van sociale rechtvaardigheid en samenhang en voor de bestrijding van 
sociale uitsluiting en armoede;

B. overwegende dat in 2010 24,5% van alle vrouwen het risico liep in armoede te vervallen 
of in een sociaal isolement terecht te komen;

C. overwegende dat de loonverschillen en de daaruit voortvloeiende pensioenverschillen 
tussen mannen en vrouwen nog altijd een van de belangrijkste oorzaken zijn voor het feit 
dat er vrouwen zijn die in een later stadium van hun leven onder de armoedegrens leven; 

D. overwegende dat de financiële en economische crisis ertoe heeft geleid dat de 
werkloosheid onder vrouwen is gestegen en er niet meer vooruitgang is geboekt bij het 
bieden van huisvesting aan kansarme vrouwen; 

E. overwegende dat vooral alleenstaande moeders, jonge gezinnen, jonge mensen aan het 
begin van hun carrière, migrantenvrouwen, mensen met een handicap, vrouwen afkomstig 
uit minderheidsgroepen en ouderen de gevolgen ondervinden van het gebrek aan sociale 
woningbouw;

1. benadrukt dat de lidstaten moeten zorgen voor meer betaalbare huisvestingsmogelijkheden 
en vrouwen moeten ondersteunen bij het verwerven van financiële onafhankelijkheid door 
hun de voorwaarden te bieden om werk en gezin beter te combineren;

2. wijst er nogmaals op dat er in 2009 zeven keer meer alleenstaande moeders dan 
alleenstaande vaders waren; benadrukt dat alleenstaande moeders daarom voorrang 
moeten krijgen bij de toewijzing van sociale woningbouw; 

3. verzoekt de lidstaten te investeren in wijken met sociale woningbouw en daarmee een 
stabiele en veilige omgeving te bieden, in het bijzonder aan kwetsbare groepen als jonge 
gezinnen, jonge mensen aan het begin van hun carrière, migrantenvrouwen, mensen met 
een handicap, vrouwen uit minderheidsgroepen en ouderen;

4. constateert tot zijn spijt dat slachtoffers van huiselijk geweld dikwijls geneigd zijn langer 
in een gewelddadige omgeving te blijven wanneer het voor hen financieel onmogelijk is 
om geschikte huisvesting te vinden; verzoekt de EU daarom de ontwikkeling van beleid 
en programma's te stimuleren die veilige en betaalbare huisvesting toegankelijker maken 
voor slachtoffers van huiselijk geweld;

5. verzoekt de lidstaten een naar geslacht gespecificeerde beoordeling te geven van alle 
maatregelen en programma's op het gebied van huisvesting; benadrukt dat alle gegevens 
naar geslacht moeten worden uitgesplitst en dat meer onderzoek vereist is om te kunnen 
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bepalen hoe huisvestingsbeleid vrouwen precies kan ondersteunen.


