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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το ρόλο των γυναικών σε μια γηράσκουσα κοινωνία
(2009/2205(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 29ης Απριλίου με τίτλο "Η 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της δημογραφικής γήρανσης στην ΕΕ (Έκθεση για τη 
δημογραφική γήρανση 2009)" (COM(2009)0180),

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής της 11ης Μαΐου 2007 με τίτλο "Το 
δημογραφικό μέλλον της Ευρώπης: στατιστικά στοιχεία και αριθμοί" (SEC(2007)0638),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 10ης Μαΐου με τίτλο "Προώθηση της 
αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών" (COM(2007)0244),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 12ης Οκτωβρίου 2006 με τίτλο "Το 
δημογραφικό μέλλον της Ευρώπης, μετατροπή μιας πρόκλησης σε ευκαιρία"
(COM(2006)0571),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2006, με τίτλο "Χάρτης 
πορείας για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2006-2010" (COM(2006)0092),

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
ειδικότερα τα άρθρα 23 και 25,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο τονίζει τις 
κοινές αξίες των κρατών μελών όπως είναι ο πλουραλισμός, η απαγόρευση των 
διακρίσεων, η ανοχή, η δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη και η ισότητα μεταξύ ανδρών και 
γυναικών,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 19 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 
οποίο αναφέρεται στην καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου,

– έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων, που εγκρίθηκε από 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Μάρτιο του 20061,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ του 1979 σχετικά με την εξάλειψη κάθε μορφής 
διακρίσεων κατά των γυναικών (Σύμβαση CEDAW),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με το δημογραφικό 
μέλλον της Ευρώπης2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

                                               
1 Δελτίο ΕΕ 3-2006, σημείο 1.13.
2 ΕΕ C 184Ε της 6.8.2009, σ. 75.
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– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των 
Φύλων (A7-0004/2010),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γήρανση της κοινωνίας περιγράφεται συχνά από την αρνητική 
της πλευρά, π.χ. με κριτήριο τα προβλήματα στην ηλικιακή δομή του εργατικού 
δυναμικού και τη βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας και περίθαλψης, 
παραβλέποντας το γεγονός ότι οι ηλικιωμένοι αποτελούν σημαντικό ανθρώπινο πόρο και 
προσφέρουν καθοριστική βοήθεια τόσο σε επίπεδο κοινότητας όσο και σε επίπεδο 
οικογένειας,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Χάρτης πορείας 2006-2010 σχετικά με την ισότητα συνέβαλε 
στο να υπογραμμισθούν οι θεμελιώδεις πτυχές της ισότητας ανδρών και γυναικών, αλλά 
ότι η πρόοδος στην πράξη υπήρξε περιορισμένη,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα οικονομική και κοινωνική κρίση έχει ιδιαίτερα 
σοβαρές συνέπειες για τις γυναίκες και ειδικότερα για τις ηλικιωμένες και τις υπηρεσίες 
που παρέχονται σε αυτές, επιδεινώνοντας ανισότητες και διακρίσεις,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πληθυσμός της Ευρώπης των 27 αναμένεται να συνεχίσει να 
γηράσκει, και ότι η αναλογία του ποσοστού των πολιτών 65 ετών και άνω αναμένεται να 
αυξηθεί από το 17.1% το 2008 στο 30% το 2060, ενώ το ποσοστό των ατόμων 80 ετών 
και άνω θα αυξηθεί από το 4.4% το 12.1% κατά την ίδια περίοδο,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το φύλο αποτελεί σημαντική συνιστώσα στο θέμα γήρανση,
δεδομένου ότι το προσδόκιμο ζωής είναι περίπου κατά έξι έτη μεγαλύτερο για τις 
γυναίκες από ό,τι για τους άνδρες, και ότι, σύμφωνα με τις στατιστικές, στην Ευρώπη
των 27, το 2007 το προσδόκιμο ζωής για τους άνδρες ήταν τα 76 έτη και για τις γυναίκες 
τα 82·έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στοιχεία της Eurostat παρουσιάζουν ένα
προσδόκιμο υγιούς ζωής 61,6 έτη για τους άνδρες και 62,3 έτη για τις γυναίκες,

1. χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αντιμετώπιση των συνεπειών 
της γήρανσης του πληθυσμού, αλλά, εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι 
ορισμοί, οι στατιστικές και οι καταστάσεις που εξετάζονται δεν βασίζονται επαρκώς στη 
συνειδητοποίηση της έλλειψης ισότητας όσον αφορά τα φύλα στις μεγαλύτερες ηλικίες, 
γεγονός που απορρέει από τα συσσωρευμένα μειονεκτήματα λόγω φύλου καθ' όλη τη 
διάρκεια της ζωής·

2. επικροτεί τη σημασία που αποδίδει η Επιτροπή στη στρατηγική που αποφασίστηκε από 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Στοκχόλμης το 20011 για ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο
αντιμετώπισης των προκλήσεων και των δυνατοτήτων που προκύπτουν από τη γήρανση
του πληθυσμού στις κοινωνίες μας· χαιρετίζει, επίσης, την πρόταση της Επιτροπής για 
μια ολοκληρωμένη και πολύπλευρη προσέγγιση του θέματος της γήρανσης καθώς και για 
τη δημιουργία ευκαιριών, ειδικότερα στον τομέα των αγορών προϊόντων και υπηρεσιών 
για τις ανάγκες των πιο ηλικιωμένων·

3. ζητεί από τα θεσμικά όργανα να δημιουργήσουν πιο θετική στάση έναντι της γήρανσης 
και να αυξήσουν τη συνειδητοποίηση των ευρωπαίων πολιτών σε θέματα που αφορούν 

                                               
1 Συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Στοκχόλμης στις 23 και 24 Μαρτίου 2001.
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τους ηλικιωμένους και τα πρακτικά τους προβλήματα, και χαιρετίζει την πρωτοβουλία 
της Επιτροπής να ορίσει το 2012 ως έτος συμμετοχής των ηλικιωμένων στην ενεργό ζωή 
και αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών"·

4. θεωρεί ότι η υιοθέτηση μιας προσέγγισης που θα καλύπτει όλες τις φάσεις της ζωής, και 
στην οποία θα λαμβάνονται υπόψη οι διασυνδέσεις μεταξύ ηλικίας και φύλου, αποτελεί 
την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί στο πλαίσιο των πολιτικών που αφορούν τη 
γήρανση του πληθυσμού·

Αντιμετώπιση των διακρίσεων λόγω ηλικίας

5. ζητεί την έγκριση μίας οδηγίας κατά των διακρίσεων το δυνατόν συντομότερα·

6. αναγνωρίζει ότι οι διακρίσεις λόγω ηλικίας πρέπει και αυτές να αντιμετωπισθούν με πιο 
αποτελεσματικά νομικά μέτρα, ειδικότερα σε περιπτώσεις διακρίσεων στην 
επαγγελματική ζωή όπου υπάρχουν συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις και όπου είναι 
ουσιαστικής σημασίας η υποστήριξη των ατόμων και η διερεύνηση των περιστάσεων·

7. ζητεί να υιοθετηθεί μία προσέγγιση που θα βασίζεται περισσότερο στα δικαιώματα των 
ηλικιωμένων, ώστε αυτοί να μπορούν να δρουν σαν πολίτες με δικαιώματα και να μην 
αντιμετωπίζονται σαν παθητικά αντικείμενα·

8. ζητεί να δρομολογηθεί πιο εμπεριστατωμένη έρευνα και να αναπτυχθούν μηχανισμοί
εποπτείας, δεδομένου ότι οι διακρίσεις λόγω ηλικίας σπάνια αναγνωρίζονται και 
αντιμετωπίζονται σαν τέτοιοι· αναγνωρίζει ότι απαιτείται μεγαλύτερη συνειδητοποίηση 
σε επίπεδο κρατών μελών και θα ήταν ευπρόσδεκτες οι προτάσεις του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων σχετικά με τους τρόπους επίτευξης προόδου 
στον τομέα αυτό· 

9. υπογραμμίζει την ανάγκη αναγνώρισης των διπλών διακρίσεων που συχνά υφίστανται οι 
μεγαλύτερες γυναίκες στις κοινωνίες, δεδομένου ότι υπόκεινται σε διακρίσεις τόσο λόγω 
της ηλικίας όσο και λόγω του φύλου τους·

10. προβληματίζεται έντονα από το εύρος των πολλαπλών διακρίσεων που υφίστανται οι 
ηλικιωμένες μετανάστριες, οι οποίες υφίστανται διακρίσεις τόσο λόγω της ηλικίας όσο 
και λόγω του φύλου και της εθνοτικής τους καταγωγής, και ζητεί τη λήψη μέτρων 
θετικών διακρίσεων·

Συμβιβασμός εργασίας και καθηκόντων παροχής φροντίδας

11. είναι της άποψης ότι, για να μπορέσουν οι γυναίκες να αυξήσουν τις εβδομαδιαίες ώρες 
αμειβόμενης εργασίας κατά την επαγγελματική τους ζωή, τα κράτη μέλη πρέπει να 
προωθήσουν ευέλικτες διευθετήσεις για τις ώρες εργασίας, όπως π.χ. τη μερική 
απασχόληση, την συναπασχόληση κ.λπ.· υπογραμμίζει το γεγονός ότι για να επιτευχθούν 
οι στόχοι της στρατηγικής για την απασχόληση της ΕΕ για το 2020, πρέπει να 
αντιμετωπισθεί η ανεργία μεταξύ των πιο ηλικιωμένων γυναικών·
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12. καλεί τα κράτη μέλη να εισάγουν νέους τύπους άδειας που θα καταστήσουν δυνατή την 
άδεια μετ' αποδοχών για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας πέραν της γονικής αδείας, 
διότι η ανεπίσημη παροχή φροντίδας στο σπίτι περιορίζει τις δυνατότητες του ατόμου για 
εργασία εκτός του σπιτιού·

13. ζητεί από τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μηχανισμούς που θα διασφαλίζουν ότι τα 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα θα συνεχίσουν να συσσωρεύονται, ακόμα και κατά την 
περίοδο κατά την οποία το εισόδημα του ασχολούμενου με την παροχή φροντίδας είναι 
προσωρινά χαμηλότερο λόγω ακριβώς αυτών των καθηκόντων φροντίδας, πράγμα που 
αφορά κυρίως τις γυναίκες·

Υπηρεσίας υγείας, φροντίδας και κοινωνικής μέριμνας

14. ζητεί την υιοθέτηση μιας προσέγγισης που θα βασίζεται στα δικαιώματα των πιο 
ηλικιωμένων, πράγμα που θα τους επιτρέψει να παίξουν ενεργό ρόλο κατά τη λήψη 
αποφάσεων σχετικά με τις επιλογές και το σχεδιασμό των υπηρεσιών φροντίδας και 
κοινωνικής μέριμνας που τους αφορούν·

15. τονίζει ότι πρέπει οι δημόσιες και οι ιδιωτικές υπηρεσίες να είναι εύκολα προσβάσιμες 
για τους πιο ηλικιωμένους και ότι η δομή των δημοσίων και ιδιωτικών υπηρεσιών πρέπει 
να υποστηρίζει κατά το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τη φροντίδα στο σπίτι·

16. θεωρεί ότι απαιτείται μία ολοκληρωμένη πολιτική στήριξης των προσώπων που 
παρέχουν φροντίδα σε ανεπίσημη βάση, η οποία θα καλύπτει τα δικαιώματα που 
αφορούν το καθεστώς τους και την κοινωνική τους ασφάλιση, την παροχή κοινωνικών 
υπηρεσιών και υπηρεσιών στήριξης κ.λπ.·

17. τονίζει ότι πρέπει να εξασφαλίζεται η ποιότητα της φροντίδας, τόσο για τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων, όσο και για την αποτροπή της φυσικής, ψυχολογικής 
και οικονομικής κακομεταχείρισης εις βάρος των πιο ηλικιωμένων· θεωρεί ότι τα κράτη 
μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι ως πρόσωπα παρέχοντα φροντίδα στους 
ηλικιωμένους, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, θα τυγχάνουν της 
ανάλογης κατάρτισης·

18. προτείνει να επιταχυνθεί η θέσπιση ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για τη νόσο 
Αλτσχάιμερ· θεωρεί, επίσης, ότι χρειάζονται εθνικά προγράμματα που θα ορίζουν μέτρα 
για τη βελτίωση της ζωής των ηλικιωμένων γυναικών·

19. ζητεί να ενσωματωθεί η διάσταση του φύλου στον ιατρικό τομέα, ώστε να γίνονται 
ακριβείς διαγνώσεις και να παρέχεται η απαραίτητη φροντίδα· ζητεί τα διαγνωστικά 
μέσα να μην περιορίζονται σε σχέση με την ηλικία του ασθενούς, ούτως ώστε οι 
προληπτικές εξετάσεις διάγνωσης του καρκίνου του μαστού και του παχέος εντέρου,
καθώς και οι εξετάσεις για το καρδιαγγειακό σύστημα, για παράδειγμα, να είναι 
διαθέσιμες και στις μεγαλύτερες γυναίκες·

20. ζητεί η διάσταση του φύλου και το κριτήριο της ηλικίας να λαμβάνονται υπόψη στις 
συστάσεις που αφορούν τη διατροφή·
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21. επισημαίνει ότι τόσο οι τεχνολογικές όσο και οι τεχνικές πρόοδοι μπορεί να αποβούν 
αποφασιστικές για την προσαρμογή της κοινωνίας στις ανάγκες του γηράσκοντος 
πληθυσμού· ζητεί να αναπτυχθούν σε στενή συνεργασία με τους πιο ηλικιωμένους, και 
να γίνουν ευρέως διαθέσιμες καινοτομίες, όπως τα απλοποιημένα κινητά τηλέφωνα και 
οι διαδικτυακές συνδέσεις, οι " έξυπνοι" αισθητήρες σε συγκεκριμένα προϊόντα ώστε να 
μειώνεται ο αριθμός των ατυχημάτων, η εκπαίδευση σκύλων για τη βοήθεια ατόμων 
όπως είναι αυτοί που υποφέρουν από ασθένειες που επηρεάζουν τη μνήμη, κ.λπ.·

Τα μελλοντικά βήματα:

22. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει έως το τέλος του 2011 ένα σχέδιο δράσης που θα 
περιλαμβάνει:
 την εξέταση των αναγκαίων μέτρων για την εξεύρεση περισσότερων πόρων για την 

επιστημονική έρευνα σχετικά με τη γήρανση,
 τα μέτρα για την εξασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας,
 τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της συνοχής στον τομέα της 

κοινωνικής ασφάλισης, όπως συνταξιοδοτικά  συστήματα, άδεια για την παροχή 
φροντίδας, και διευθετήσεις σχετικά με την μερική απασχόληση,

 τον ετήσιο απολογισμό σχετικά με τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων ηλικιωμένων 
ατόμων και τα μέτρα που θα ληφθούν σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο για την 
κατάργηση των άμεσων και των έμμεσων διακρίσεων,

 τα μη νομοθετικά μέτρα για την αντιμετώπιση των διακρίσεων λόγω ηλικίας, όπως 
είναι οι εκστρατείες για την αύξηση της συνειδητοποίησης του κοινού·

23. ζητεί από την Επιτροπή να ενημερώσει και να ενισχύσει τους μηχανισμούς 
παρακολούθησης σχετικά με την εφαρμογή θεμάτων που αφορούν τα θεμελιώδη 
δικαιώματα έως το τέλος του 2012· ζητεί επίσης να υπάρξει αυξημένη ενημέρωση 
σχετικά με τους μηχανισμούς αυτούς οι οποίοι συχνά δεν χρησιμοποιούνται στο εύρος 
που θα έπρεπε, διότι οι πιο ηλικιωμένες γυναίκες ιδιαίτερα, δεν είναι ενημερωμένες 
σχετικά με τα δικαιώματά τους·

24. επαναλαμβάνει ότι κάθε πολίτης της ΕΕ πρέπει να έχει το δικαίωμα στις κατάλληλες 
κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες σε μία λογική τιμή· ζητεί από την Επιτροπή να 
προωθήσει μία οδηγία σχετικά με τις βασικές υπηρεσίες, που θα λαμβάνει υπόψη τις 
συνθήκες κάθε χώρας· τονίζει ότι οι πιο ηλικιωμένες γυναίκες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες 
και ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει ένα σύστημα στο οποίο όλοι οι ευρωπαίοι 
πολίτες θα έχουν το δικαίωμα σε ένα βασικό εισόδημα που θα εξαρτάται από το επίπεδο 
ζωής του κράτους μέλους·

25. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο πληθυσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης γερνάει. Στη γλώσσα των πολιτικών το γεγονός αυτό 
συχνά αναφέρεται ως "πρόβλημα" ή "βάρος". Ο γηράσκων πληθυσμός θεωρείται ένα 
μελλοντικό βάρος για τις εθνικές οικονομίες και το δυναμικό των ηλικιωμένων συχνά 
παραγνωρίζεται, αντιμετωπίζονται δε περισσότερο σαν παθητικοί δέκτες και λιγότερο σαν 
ενεργά υποκείμενα.

Σύμφωνα με τις στατιστικές, οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άνδρες. Το 2007, το 
προσδόκιμο ζωής των γυναικών ήταν κατά έξι έτη μεγαλύτερο από αυτό των ανδρών. Είτε 
αυτό οφείλεται σε βιολογικούς είτε σε κοινωνικούς λόγους, το αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχει 
μια αρνητική νοοτροπία έναντι των γυναικών. Εντούτοις, το χάσμα μεταξύ του προσδόκιμου 
ζωής των ανδρών και των γυναικών, φαίνεται, ότι μειώνεται, πιθανότατα λόγω και της 
αυξανόμενης ομοιότητας στον τρόπο ζωής.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ για την επαγγελματική ζωή, οι διακρίσεις που βασίζονται 
στην ηλικία απαγορεύονται. Η ισχύουσα νομοθεσία, εν τούτοις, δεν καταργεί άμεσα τις 
διακρίσεις στον τόπο εργασίας. Σε γενικές γραμμές, οι γυναίκες αντιμετωπίζουν ακόμη 
δυσκολίες στη σταδιοδρομία τους, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη ανισορροπία σε 
υψηλόβαθμες θέσεις , όπου οι άνδρες υπερεκπροσωπούνται, κυρίως όσον αφορά τους 
μεγαλύτερους στην ηλικία εργαζόμενους άνδρες και γυναίκες. Επιπλέον, οι γυναίκες 
αντιμετωπίζουν συχνότερα δυσκολίες όταν θελήσουν να επανέλθουν στην εργασία, διότι όσο
πιο ηλικιωμένη είναι η γυναίκα, τόσο λιγότερη προστιθέμενη αξία έχει στα μάτια του 
εργοδότη.

Με την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα τον Δεκέμβριο του 
2009 και τη Συνθήκη της Λισαβόνας στις αρχές του 2010, η κατάργηση των κάθε είδους 
διακρίσεων έγινε μέρος της νομοθετικής αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα 
με το άρθρο 21 του Χάρτη "απαγορεύεται κάθε διάκριση ιδίως λόγω φύλου, φυλής, 
χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, 
γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας 
μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού", ενώ το άρθρο 25 δηλώνει ότι "η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται το 
δικαίωμα των ηλικιωμένων προσώπων να διάγουν αξιοπρεπή και ανεξάρτητη ζωή και να 
συμμετέχουν στον κοινωνικό και πολιτιστικό βίο".

Αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα στη νομοθεσία της ΕΕ πρέπει να εφαρμοστούν και στην
πράξη. Για το λόγο αυτό, οι μεγαλύτερες στην ηλικία γυναίκες θα πρέπει να προστατεύονται, 
όχι μόνο στον τόπο εργασίας αλλά και σε όλους τους τομείς της καθημερινής ζωής, εφόσον οι 
διακρίσεις λόγω ηλικίας και φύλου αντιτίθενται στα θεμελιώδη δικαιώματα. Για να 
αντιμετωπισθεί αυτή η διπλή διάκριση που αντιμετωπίζουν οι πιο ηλικιωμένες γυναίκες, θα 
πρέπει να υπάρξει αναγνώριση και ευαισθητοποίηση σχετικά με τα παρακάτω ζητήματα:

Καταρχάς, οι ηλικιωμένες γυναίκες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο να τελειώσουν τη 
ζωή τους στη φτώχεια. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το τρέχον έτος είναι το Ευρωπαϊκό Έτος για 
την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, θα πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη σημασία στην κατάσταση των ηλικιωμένων γυναικών που ζουν στη φτώχεια. 
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Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τη φτώχεια των ηλικιωμένων γυναικών όπως είναι το ότι οι 
συντάξεις είναι χαμηλότερες για τις γυναίκες από ό,τι για τους άνδρες. Οι συνταξιοδοτικές 
παροχές είναι χαμηλότερες, κυρίως όσον αφορά τις συντάξεις του δεύτερου και του τρίτου 
πυλώνα, που περιλαμβάνουν τα  συνταξιοδοτικά συστήματα που συνδέονται με 
επαγγελματικά ή ατομικά συστήματα αποταμίευσης-συνταξιοδότησης. Οι διαφορές μεταξύ 
των συνταξιοδοτικών συστημάτων στα κράτη μέλη έχουν σαν αποτέλεσμα οι ηλικιωμένες 
γυναίκες στα κράτη μέλη να βρίσκονται σε ιδιαίτερα ευάλωτη θέση. Για το λόγο αυτό, όλοι οι 
ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα ενός βασικού εισοδήματος που θα 
συνδέεται με το επίπεδο ζωής σε κάθε κράτος μέλος.

Το χαμηλότερο επίπεδο των συντάξεων αποτελεί, συχνά, άμεσο αποτέλεσμα των 
χαμηλότερων επιπέδων αμοιβών για τις γυναίκες ακόμα και στους τομείς που απασχολούν 
κατά το πλείστον γυναίκες. Επιπλέον, οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να τύχουν προσωρινών 
μειώσεων των εισοδημάτων τους εξαιτίας των καθηκόντων μέριμνας (γονική άδεια, 
οικογενειακή μέριμνα, φροντίδα για ηλικιωμένους).

Η φτώχεια μεταξύ των ηλικιωμένων γυναικών απορρέει επίσης και από τα καθήκοντα 
παροχής φροντίδας. Η γενιά των γυναικών άνω των 50 ετών περιγράφεται ως "γενιά 
σάντουιτς" ή "εργαζόμενες κόρες και εργαζόμενες μητέρες" διότι συχνά έχουν τη μέριμνα 
των γονέων τους και των εγγονών τους. Αυτά τα καθήκοντα άτυπης και μη αμειβόμενης 
παροχής φροντίδας, δυσχεραίνουν την εργασία εκτός σπιτιού. Έτσι, η αύξηση των 
δυνατοτήτων μερικής απασχόλησης μπορεί να συμβάλει στην αύξηση του εισοδήματος των 
πιο ηλικιωμένων γυναικών. Το εισόδημα από την μερική απασχόληση μετά τη σύνταξη δεν 
θα πρέπει να επηρεάζει αρνητικά τα επίπεδα σύνταξης.

Κατά δεύτερο λόγο, οι ηλικιωμένες γυναίκες εξαρτώνται ιδιαίτερα από τις δημόσιες και 
ιδιωτικές υπηρεσίες καθώς και από το δημόσιο σύστημα υγείας πράγμα που σημαίνει ότι 
επηρεάζονται ιδιαίτερα στην περίπτωση της έλλειψής ή της κακής τους ποιότητας. Η 
δημιουργία υπηρεσιών που θα διευκολύνουν την μακρόχρονη φροντίδα στο σπίτι θα είναι 
προς το συμφέρον τόσο των γυναικών που παρέχουν φροντίδα, όσο και αυτών τους οποίους 
φροντίζουν. Η ποιότητα της φροντίδας μπορεί να εξασφαλισθεί με τους κατάλληλες πόρους
και την εκπαίδευση των απασχολούμενων στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας.

Σημαντικές είναι, επίσης, για τις ηλικιωμένες γυναίκες οι δυνατότητες πρόσβασης σε 
δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες. Πολλές βασικές υπηρεσίες όπως είναι οι τραπεζικές 
υπηρεσίες είναι ευκολότερα και φθηνότερα διαθέσιμες στο διαδίκτυο, στο οποίο τα 
ηλικιωμένα άτομα συχνά έχουν περιορισμένη πρόσβαση – είτε λόγω έλλειψης υποδομής είτε 
λόγω έλλειψης ικανοτήτων. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως παράγοντας κοινωνικών
διακρίσεων. Τα ηλικιωμένα άτομα αποτελούν μία σημαντική ομάδα καταναλωτών και 
υπάρχει τεράστια αύξηση ζήτησης των υπηρεσιών για τους πιο ηλικιωμένους.

Τέλος, οι ηλικιωμένες γυναίκες υποφέρουν σχετικά συχνά από ασθένειες που συνδέονται με 
την ηλικία, όπως είναι αυτές που σχετίζονται με την απώλεια μνήμης και οι κακοήθειες. Η 
άνοια και η νόσος του Αλτσχάιμερ είναι συχνότερες στις ηλικιωμένες γυναίκες από ό,τι στους 
ηλικιωμένους άνδρες. Από τους διάφορους τύπους καρκίνου, οι γυναίκες υποφέρουν 
ιδιαίτερα από τον καρκίνο του μαστού – που είναι ο καρκίνος που προκαλεί τους 
περισσότερους θανάτους των γυναικών στην Ευρώπη – και από τον καρκίνο του παχέος 
εντέρου. Μία από τις βασικές αιτίες της θνησιμότητας των γυναικών είναι οι καρδιαγγειακές 
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νόσοι και τα εμφράγματα, που παραμένουν συχνά αδιάγνωστα διότι τα συμπτώματα συχνά 
διαφέρουν από αυτά των ανδρών.

Παρόλα αυτά, μολονότι οι γυναίκες ζουν περισσότερο, το χάσμα μεταξύ του προσδόκιμου
υγιούς ζωής για τις γυναίκες και τους άνδρες είναι μικρότερο από αυτό του συνολικού 
προσδόκιμου ζωής. Υπολογίστηκε ότι κατά το 2007, ενώ οι γυναίκες είχαν κατά έξι έτη 
μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής από ό,τι οι άνδρες, η διαφορά μεταξύ του προσδόκιμου υγιούς 
ζωής ανδρών και γυναικών ήταν μικρότερη από ένα έτος. Εκτός από τη σωστή ιατρική 
περίθαλψη, σοβαρός παράγοντας υγείας είναι και η σωστή διατροφή. Οι γενικές συστάσεις 
για τη διατροφή δεν καλύπτουν τις συγκεκριμένες ανάγκες των ηλικιωμένων ατόμων.


