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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om fattigdom blandt kvinder i Den Europæiske Union
2010/2162(INI).

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 2 og artikel 3, stk. 3, andet afsnit, i traktaten om Den Europæiske 
Union,

– der henviser til artikel 8, 151, 153 og 157 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, navnlig 
bestemmelserne om sociale rettigheder og ligestilling mellem kvinder og mænd, 

– der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

– der henviser til FN's internationale konvention fra 1966 om økonomiske, sociale og 
kulturelle rettigheder,

– der henviser til FN's konvention fra 1979 om afskaffelse af alle former for diskrimination 
imod kvinder (CEDAW),

– der henviser til den erklæring og det handlingsprogram, der vedtoges på den 4. 
internationale kvindekonference i Beijing den 15. september 1995,

– der henviser til årtusindudviklingsmålene, som blev fastsat af FN i 2000, særlig mål 1 
(udryddelse af ekstrem fattigdom og sult) og mål 3 (fremme af ligestilling),

– der henviser til resolution 1558 (2007) fra Europarådets Parlamentariske Forsamling om 
feminisering af fattigdom,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om 
gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og 
kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv (omarbejdning)1,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1098/2008/EF af 22. oktober 
2008 om det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse (2010)2, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 283/2010/EU af 25. marts 
2010 om oprettelse af den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress til fordel for 
beskæftigelse og social integration3,

– der henviser til udkast til Rådets konklusioner af 30. oktober 2007om gennemgang af 
medlemsstaternes og EU-institutionernes gennemførelse af Beijing-handlingsprogrammet 

                                               
1 EUT L 204 af 26.7.2006, s. 23.
2 EUT L 298 af 7.11.2008, s. 20.
3 EUT L 87 af 7.4.2010, s. 1.
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– Indikatorer for kvinder og fattigdom (13947/07),

– der henviser til Kommissionens beretning af 3. oktober 2008 om gennemførelse af 
Barcelona-målene om pasningsmuligheder for børn i førskolealderen (KOM(2008)0638),

– der henviser til Kommissionens beretning om ligestilling mellem kvinder og mænd – 2010 
(KOM(2009)0694),

– der henviser til Kommissionens interne arbejdsdokument, der er knyttet til 
Kommissionens beretning om ligestilling mellem kvinder og mænd – 2010 
(SEK(2009)1706),

– der henviser til Kommissionens meddelelse om en strategi for ligestilling mellem kvinder 
og mænd 2010-2015 (KOM(2010)0491),

– der henviser til Kommissionens interne arbejdsdokument, der er knyttet til 
Kommissionens meddelelse om en strategi for ligestilling mellem kvinder og mænd –
2010-2015 (SEK(2010)1079 og SEK(2010)1080),

– der henviser til Kommissionens meddelelse om Europa 2020: En strategi for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst (KOM(2010)2020), 

– der henviser til Eurofounds rapport af 24. marts 2010 om anden europæiske 
livskvalitetsundersøgelse: Familieliv og arbejde,

– der henviser til sin beslutning af 13. oktober 2005 om kvinder og fattigdom1,

– der henviser til sin beslutning af 18. november 2008 med henstillinger til Kommissionen 
om anvendelse af princippet om lige løn for mænd og kvinder2,

– der henviser til sin beslutning af 6. maj 2009 om aktiv integration af mennesker, der er 
udstødt fra arbejdsmarkedet3,

– der henviser til sin beslutning af 10. februar 2010 om ligestilling mellem mænd og kvinder 
i Den Europæiske Union – 20094,

– der henviser til sin beslutning af 17. juni 2010 om kønsaspekter ved den økonomiske 
nedgang og finanskrisen5,

– der henviser til sin beslutning af 17. juni 2010 om vurdering af resultaterne af køreplanen 
for ligestilling mellem kvinder og mænd 2006-2010 og henstillinger for fremtiden6,

– der henviser til sin beslutning af 7. september 2010 om kvindernes rolle i et aldrende 

                                               
1 EUT C 233 E af 28.9.2006, s. 130.
2 EUT C 16 E af 22.1.2010, s. 21.
3 Vedtagne tekster, P6_TA(2009)0371.
4 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0021.
5 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0231.
6 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0232.
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samfund1,

– der henviser til sin beslutning af 19. oktober 2010 om kvindelige arbejdstagere i usikre 
ansættelsesforhold2, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling og 
udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A7-0000/2010),

A. der henviser til, at aktiviteterne som led i det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom 
og social udstødelse i henhold til ovennævnte afgørelse 1098/2008/EF bør tage hensyn til 
de forskellige risici og dimensioner af fattigdom og social udstødelse, der opleves af 
mænd og kvinder,  og at 79 millioner europæere lever under fattigdomsgrænsen og 17 % 
af alle kvinder i EU's 27 medlemsstater er klassificeret som fattige,

B. der henviser til, at Den Europæiske Union befinder sig i en dyb økonomisk, finansiel og 
social krise, der har konsekvenser for kvindernes situation på arbejdsmarkedet og for 
deres personlige liv, især kvinder, der er truet af fattigdom,

C. der henviser til, at bekæmpelse af fattigdom er et af de fem målbare mål, Kommissionen 
har foreslået opfyldt som led i Europa 2020-strategien, og som henviser til, at den 
integrerede retningslinje 10 i Europa 2020-strategien (Fremme af social integration og 
bekæmpelse af fattigdom) vil tilskynde til, at der på nationalt plan vedtages politikker med 
sigte på at beskytte kvinder mod risikoen for udstødelse ved at skabe indkomstsikkerhed 
for eneforsørgere og ældre kvinder,

D. der henviser til, at erhvervsfrekvensen for kvinder i gennemsnit ligger på 59,1 %, og at der 
siden 2000 har været en markant forskel i gennemsnitslønnen for mænd og kvinder (på 
mellem 14 og 17,4 %), samt at det kønsopdelte arbejdsmarked har direkte konsekvenser 
for kvinder,

E. der henviser til, at der er betydelige alders- og kønsbetingede forskelle i den mængde tid, 
der bruges til ubetalt arbejde og den daglige indsats inden for pleje og omsorg samt 
arbejdet i hjemmet, og at især kvinder varetager størstedelen af den ubetalte arbejdsbyrde,

F. der henviser til, at adgang til serviceydelser såsom faciliteter for pasning af børn, ældre og 
andre afhængige personer, spiller en vigtig rolle, hvis man vil sikre kvinder og mænd 
samme muligheder for at deltage på arbejdsmarkedet og forebygge og mindske fattigdom,

G. der henviser til, at kvinder især i landdistrikterne indgår i den uformelle økonomi, fordi de 
ikke er registreret på det officielle arbejdsmarked eller har kortfristede arbejdskontrakter, 
der især skaber problemer med hensyn til kvinders sociale rettigheder, herunder 
rettigheder under graviditet, barselsorlov og amning, optjening af pensionsrettigheder og 
adgang til social sikring,

H. der henviser til, at kønsrelateret vold ligeledes er en alvorlig barriere for ligestilling 
                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0306.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0365.
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mellem kønnene og hænger nøje sammen med risikoen for fattigdom, og til, at 
menneskehandel er en moderne form for slaveri, som i stor stil rammer kvinder og piger 
og er en betydelig fattigdomsskabende faktor,

I. der henviser til, at vilkårene for visse grupper af kvinder, der ofte står over for dobbelt 
forskelsbehandling, f.eks. handicappede kvinder, kvinder med forsørgerpligt, ældre 
kvinder, indvandrerkvinder og kvinder fra etniske mindretal, især romakvinder, er med til 
at øge risikoen for, at disse kvinder vil blive ramt af fattigdom og social udstødelse,

Feminisering af fattigdommen

1. der henviser til, at forebyggelse og nedbringelse af fattigdom blandt kvinder er en 
væsentlig bestanddel af det grundlæggende princip om social solidaritet, som Den 
Europæiske Union har forpligtet sig til at handle efter;

2. tager Kommissionens meddelelse om en strategi for ligestilling mellem kvinder og mænd 
2010-2015 til efterretning; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at lade 
kønsaspektet indgå som en nøglefaktor i alle fælles politikker og nationale programmer 
med henblik på at udrydde fattigdom og bekæmpe social udstødelse; 

3. glæder sig over Kommissionens initiativ "En europæisk platform mod fattigdom"; 
opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme kønsaspektet som led i denne 
platform;

4. opfordrer medlemsstaterne til at medtage kønsaspektet i deres planer for genopretning 
efter recessionen;

5. tilskynder Kommissionen og medlemsstaterne til at indføre de indikatorer for kvinder og 
fattigdom, som er udarbejdet i forbindelse med Beijing-handlingsprogrammet1, og bruge 
dem som redskab til at følge de overordnede sociale, økonomiske og 
beskæftigelsesmæssige politikkers konsekvenser med hensyn til at nedbringe 
fattigdommen;

6. understreger, at det er nødvendigt at nå til enighed om og vedtage et europæisk charter for 
kvinders rettigheder, baseret på en omfattende høring af Europa-Parlamentet, for at 
forbedre kvinders rettigheder og muligheder og fremme ordninger, som kan skabe 
ligestilling mellem kønnene inden for alle aspekter af det sociale, økonomiske og politiske 
liv;

Bekæmpelse af fattigdom blandt kvinder ved hjælp af arbejdsmarkedspolitik og social 
beskyttelse

7. opfordrer medlemsstaterne til at indføre specifikke programmer til fremme af aktiv 
integrering eller reintegrering af kvinder på arbejdsmarkedet og specifik faglig uddannelse 
med henblik på at opbygge de kompetencer og kvalifikationer, der er behov for med sigte 
på EU 2020-strategien, som lægger vægt på grønne job for at skabe en ny og bæredygtig 
økonomi;

                                               
1Ovennævnte konklusioner fra Rådet af 30. oktober 2007.
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8. henstiller til Kommissionen og medlemsstaterne at træffe de nødvendige foranstaltninger 
til at fjerne de kønsbetingede uligheder på beskæftigelsesområdet som led i EU 2020-
strategien; opfordrer på det kraftigste til, at der opstilles et mål om at nedbringe 
lønforskellen mellem kvinder og mænd med 1 % hvert år, således at man når op på  en 
reduktion på 10 % inden 2020;

9. opfordrer Kommissionen til at fremlægge forslag til et rammedirektiv om indførelse af 
princippet om en passende minimumsindkomst i Den Europæiske Union for dermed at 
bekæmpe og nedbringe fattigdom, idet der tages højde for national lovgivning og praksis 
og behørigt hensyn til kønsaspektet; 

10. henstiller til medlemsstaterne at overveje at åbne mulighed for individualiserede 
rettigheder inden for pensions- og sociale sikringsordninger for at bekæmpe risikoen for 
fattigdom;

Forenelighed mellem familie- og arbejdsliv for kvinder, som lever i eller trues af fattigdom

11. anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at træffe de nødvendige foranstaltninger 
med henblik på at gøre det lettere at forene arbejde og familieliv og dermed give kvinder, 
der er truet af fattigdom, mulighed for at fortsætte deres karriereforløb ved at sikre adgang 
til fleksible beskæftigelsesordninger eller fuldtidsbeskæftigelse; 

12. beklager, at forpligtelserne indgået i Barcelona i 2002 med sigte på tilvejebringelse af 
børnepasningsfaciliteter og fastsættelse af mål frem til 2010 langt fra er blevet opfyldt; 
henstiller til Rådet og medlemsstaterne at tage disse mål om børnepasningsfaciliteter op til 
fornyet overvejelse; 

Bekæmpelse af fattigdom blandt ældre kvinder

13. understreger, at kvinder, og navnlig ældre kvinder, i højere grad end mænd risikerer et liv 
i fattigdom, hvis socialsikringsordningerne bygger på princippet om fast, lønnet 
beskæftigelse; påpeger, at kvinder i nogle tilfælde ikke opfylder dette krav på grund af 
afbrydelser i beskæftigelsen, og at de straffes på grund af forskelsbehandling på 
arbejdsmarkedet, især som følge af lønforskel, barselsorlov og deltidsbeskæftigelse; 

14. opfordrer medlemsstaterne til at tage skridt til at sikre kvinder en retfærdig adgang til 
pensions- og sociale sikringsordninger og drage omsorg for, at princippet om 
ligebehandling af kvinder og mænd anvendes konsekvent i pensionsforsikringsordninger; 

Risikoen for fattigdom som følge af kønsrelateret vold 

15. understreger, at vold mod kvinder stadig er et stort problem på EU-plan og i stigende grad 
kan føre til risiko for fattigdom, fordi der er en direkte sammenhæng mellem volden og 
kvinders helbred og evne til at deltage på arbejdsmarkedet; opfordrer endnu en gang 
Kommissionen til at indføre et europæisk år for bekæmpelse af vold mod kvinder;

16. opfordrer medlemsstaterne til at tilvejebringe tilstrækkelige midler til at støtte og beskytte 
ofre for vold og dermed forebygge og mindske fattigdom; 
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Den sociale dialog og civilsamfundet i kampen mod fattigdom blandt kvinder 

17. understreger den vigtige rolle, som en struktureret social dialog spiller i kampen mod 
fattigdom blandt kvinder;

18. opfordrer Kommissionen til at afsætte flere midler, som civilsamfundsorganisationerne 
kan bruge til bekæmpelse og mindskelse af følgerne af fattigdom blandt kvinder;

Sikring af midler til fattigdomsbekæmpelse

19. understreger strukturfondenes, og især Den Europæiske Socialfonds, store betydning som 
vigtige redskaber med henblik på at hjælpe medlemsstaterne med at bekæmpe fattigdom 
og social udstødelse; opfordrer medlemsstaterne til at iværksætte flere samfinansierede 
foranstaltninger med sigte på serviceydelser såsom faciliteter for pasning af børn, ældre og 
andre afhængige personer;

20. glæder sig over Kommissionens indsats gennem Progress-programmet og slår til lyd for 
iværksættelse af konkrete foranstaltninger finansieret via dette program, som kan øge 
kendskabet til og fremme debatten om omfanget af fattigdommen blandt kvinder i EU;

21. glæder sig endvidere over oprettelsen af den europæiske mikrofinansieringsfacilitet til 
fordel for beskæftigelse og social integration; slår i den forbindelse til lyd for 
skræddersyede foranstaltninger, der specifikt har til formål at sikre, at kvinder, som har 
vanskeligt ved at komme ud på arbejdsmarkedet, eller som ønsker at etablere sig som 
selvstændige eller starte egen mikrovirksomhed, får øget og lettere adgang til 
mikrofinansiering;

22. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Selv om fattigdom blandt kvinder er en realitet, der har eksisteret længe, er spørgsmålet først 
for relativt kort tid siden taget op til systemisk behandling. Den aktuelle økonomiske, 
finansielle og sociale krise, som Den Europæiske Union samt resten af verden befinder sig i, 
har en række konkrete negative konsekvenser, der direkte indvirker på kvinders leve- og 
arbejdsvilkår og deres position i samfundet generelt. Denne betænkning om fattigdom blandt 
kvinder medførte på baggrund heraf, at behovet for en kønsrelateret strategi for fattigdom røg 
til tops på Europa-Parlamentets dagsorden. 

Set i international sammenhæng er kvinder fattige sammenlignet med mænd. Dette er 
ligeledes en realitet i hver eneste af EU's medlemsstater, selv om der kan konstateres 
specifikke forskelle fra land til land. Næsten 17 % af kvinderne i Europa lever i fattigdom. Ser 
man på indikatorerne for arbejdsmarked og social beskyttelse, har fattigdommens strukturelle 
årsager uforholdsmæssigt store konsekvenser for kvinder. Samtidig kan man sige, at kvinders 
bidrag til udviklingen af familie, samfund og økonomi ofte er undervurderet og underbetalt.

Bekæmpelse af fattigdom er et af de fem målbare mål, Kommissionen har foreslået opfyldt i 
forbindelse med EU 2020-strategien, og med henblik herpå bør antallet af europæere, der 
lever under de nationale fattigdomsgrænser nedbringes med 25 %, hvilket svarer til at løfte 20 
millioner mennesker ud af fattigdommen. På denne baggrund er det meget vigtigt, at 
aktiviteterne som led i det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse 
tager hensyn til de forskellige risici og dimensioner af fattigdom og social udstødelse, der 
opleves af mænd og kvinder. 

Det er overordentlig vigtigt at udvikle EU's statistiske kapacitet på dette område, hvis man 
ønsker pålidelige data. På baggrund heraf og under henvisning til udkast til Rådets 
konklusioner af 30. oktober 2007 bør Kommissionen og medlemsstaterne på det kraftigste 
opfordres til  at identificere, vedtage og overvåge kønsspecifikke indikatorer inden for 
fattigdomsudryddelse og fremme af social inklusion. 

Nogle få af de nøgleaspekter, der er kendetegnende for fattigdommen blandt kvinder i dag, i 
Europa såvel som på globalt plan, vil blive behandlet i det følgende. For det første har 
fattigdom tre "G"-dimensioner: genus, geografi og generation. Fattigdom har endvidere 
uensartede konsekvenser for kvinder og mænd alt efter deres roller og ansvar i samfundet 
samt holdningerne og reaktionerne hos de offentlige myndigheder. 

For det andet er der behov for en omfattende analyse, inden der kan iværksættes besparende 
foranstaltninger, hvor der også tages hensyn til kønsaspekter. I begyndelsen var kvinderne 
ikke så alvorligt ramt af den økonomiske krise (set ud fra et ledighedssynspunkt), fordi de 
økonomiske sektorer, hvor de udgør størstedelen af arbejdsstyrken, er offentlige tjenester 
(uddannelse, sundhed osv.). Denne kønsopdeling på beskæftigelsesområdet betyder, at 
kvinderne nu er ofre for omstruktureringerne i den offentlige sektor og budgetnedskæringer, 
og de mister deres job og påtager sig opgaver som pasning af børn, ældre og handicappede 
osv.
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For det tredje har recessionen mere omfattende og skadelige følger for sårbare grupper, der 
konfronteres med mange ulemper (unge og ældre kvinder, indvandrere og/eller personer 
tilhørende etniske mindretal, enlige mødre, kvinder i landdistrikter osv.).

Og for det fjerde fremmer regeringer generelt betragtet antikriseforanstaltninger, som først og 
fremmest er rettet mod økonomiske sektorer, hvor hovedsagelig mænd er beskæftigede 
(byggeri, automobilfabrikker osv.), hvorimod de øvrige økonomiske sektorer, der beskæftiger 
flere kvinder "overses" (detailhandel, servicesektor mv.). 

På denne baggrund tegner der sig et tydeligt behov for hurtige og effektive løsninger. 
Betænkningen om fattigdom blandt kvinder kommer ind på en del af disse løsninger. Med 
udgangspunkt i de værdier, som det europæiske projekt bygger på, må man gå ud fra, at 
forebyggelse og nedbringelse, om ikke ligefrem udryddelse, af fattigdom blandt kvinder 
indgår som en vigtig bestanddel af det grundlæggende princip om social solidaritet. Endvidere 
er formålet med det europæiske charter om kvinders rettigheder at forbedre kvinders 
rettigheder og muligheder, samtidig med at der gøres en indsats for at fremme ordninger, der 
kan skabe ligestilling mellem kønnene inden for alle aspekter af det sociale, økonomiske og 
politiske liv – ordninger, som det vil være ønskværdigt at nå til enighed om og få vedtaget. 

Ordføreren har valgt at tackle spørgsmålet om fattigdom blandt kvinder ved at behandle flere 
områder, der kan være af interesse:

Feminisering af fattigdommen

Fattigdommen blandt kvinder skjules stadig i statistikker og sociale sikringsordninger. Ifølge 
Kommissionens årsberetning om ligestilling mellem kvinder og mænd (2010) er fattigdom et 
af de områder, hvor der fortsat er tale om kønsbetingede forskelle. Kvinder har større risiko 
for at blive ramt af fattigdom og oplever social udstødelse på en anden måde. Dette gælder 
især ældre kvinder, hvor risikoen for fattigdom i 2008 lå på 22 % sammenlignet med 16 % for 
ældre mænd, enlige forældre med en fattigdomsrisiko i 2008 på 35 % og andre 
kvindekategorier såsom handicappede og kvinder tilhørende etniske mindretal.

Ifølge statistikkerne tegner kvinder sig for to tredjedele af den ikke-erhvervsaktive del af 
befolkningen (63 millioner i alderen 25-64 år), hvilket omfatter ufrivilligt 
deltidsbeskæftigede, som ikke er registreret som ledige.

Det bør understreges, at der foreligger estimater, som viser, at fattigdommen blandt kvinder 
kunne ligge helt oppe på 36 % sammenlignet med 11 % for mænds vedkommende, hvis 
beregningerne baseres på individuel indkomst snarere end på husstandsindkomst. Endvidere 
er det fire gange mere sandsynligt, at europæiske kvinder arbejder på deltid, at de har 
tidsbegrænsede kontrakter, og at de indgår i den uformelle økonomi, der er kendetegnet ved 
manglen på arbejdskontrakter. 

Der bør lægges særlig vægt på nødvendigheden af at fortsætte forsknings- og analysearbejdet 
vedrørende fænomenet feminisering af fattigdom, bl.a. for at vurdere den globale krises 
konsekvenser for europæiske kvinder, herunder følgerne for arbejdsmarked, uddannelse og 
erhvervsuddannelse, fødselstal, sundhed, social beskyttelse, pensionsordninger, sociale 
tjenesteydelser, kvinders adgang til stillinger, hvor de deltager i beslutningsprocessen osv.
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Bekæmpelse af fattigdom blandt kvinder ved hjælp af arbejdsmarkedspolitik og social 
beskyttelse

Integrering af kvinder på arbejdsmarkedet anses for at være en af nøglerne til bekæmpelse af 
fattigdom og social udstødelse. Endvidere anses de uligheder, der stadig findes mellem mænd 
og kvinder med hensyn til adgang til uddannelse, familiemæssigt ansvar og arbejdet i familien 
generelt, som hovedårsagerne til fattigdommen blandt kvinder. 

Fattigdom blandt beskæftigede er en større risiko for kvinder end for mænd i f.eks. Cypern, 
Estland, Tyskland eller Letland. Risikoen for fattigdom blandt beskæftigede kvinder svinger 
fra 2 % i Malta og 3 % i Den Tjekkiske Republik og Danmark til 10 % i Letland og Polen og 
12 % i Grækenland.  Som følge heraf er sandsynligheden for, at kvinder er beskæftiget i 
lavtlønsjob, arbejder på deltid eller har et tidsbegrænset ansættelsesforhold større, end den er 
for mænd, og det er ligeledes mere sandsynligt, at de er enlige forsørgere og dermed løber en 
særlig risiko for at blive ramt af fattigdom1.

Det er vigtigt på EU-plan kraftigt at opfordre Kommissionen til at fremlægge forslag til et 
rammedirektiv om indførelse af princippet om en passende minimumsindkomst i Den 
Europæiske Union for dermed at bekæmpe og nedbringe fattigdom, idet der tages højde for 
national lovgivning og praksis og behørigt hensyn til kønsaspektet. Medlemsstaterne bør 
indføre hensigtsmæssige minimumsindkomstordninger for at løfte de mest sårbare 
befolkningsgrupper ud af fattigdommen, eftersom kvinder er en af de hårdest ramte grupper. 

At åbne mulighed for individualiserede rettigheder inden for pensions- og sociale 
sikringsordninger for at bekæmpe risikoen for fattigdom ville være et stort skridt fremad.

Opmærksomheden bør især rettes mod det faktum, at lønforskellen mellem de to køn fortsat 
eksisterer og har særdeles alvorlige følger. De kønsbestemte lønforskelle har flere årsager, 
herunder de kønsstereotype forestillinger, der dannes allerede i en tidlig alder.  

Et andet problem, som kvinder støder på, er det såkaldte glasloft, som forhindrer dem i at 
opnå ledende stillinger og topstillinger. Omfanget af ubetalte afbrydelser i ansættelsesforhold 
for at passe børn eller ældre familiemedlemmer er endvidere hyppigere forekommende blandt 
kvinder, hvilket kan føre til fattigdom i alderdommen. 

Det er indlysende, at kvinder, uanset hvilken aldersgruppe de tilhører, løber en langt større 
risiko end mænd for at blive ramt af fattigdom, hvis samlivet med deres partner ophører. Der 
er større sandsynlighed for, at kvinder i de mest sårbare grupper såsom handicappede, 
indvandrere, etniske mindretal og kvinder i landdistrikter vil blive ramt af fattigdom.

Den økonomiske krise vil formodentlig få ledighedstallene til at stige voldsomt, især blandt 
offentligt ansatte, hvor kvinder er stærkt repræsenteret. I planerne for genopretning efter 
recessionen bør der derfor tages hensyn til kønsaspektet, og de bør baseres på kønsopdelte 
data.

                                               
1 Oplysninger baseret på Eurofounds rapport om arbejdende fattige i Europa, 15. april 2010.
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Finansieringen af ikke-statslige organisationer og ligestillingsorganer er allerede blevet skåret 
ned i visse EU-lande, f.eks. Irland. Kvinder vil få færre steder at henvende sig for at få hjælp 
og støtte. 

Ligestillingsaspektet bør integreres i Europa 2020-strategien for at fremme en ligelig 
repræsentation på og deltagelse i arbejdsmarkedet, bryde mønstrene på det opdelte 
arbejdsmarked og sikre kvinder mulighed for at opnå topstillinger ved hjælp af særlige kvoter 
for sammensætningen af bestyrelser og deltagelse i det politiske liv.

Forenelighed mellem familie- og arbejdsliv for kvinder, som lever i eller trues af fattigdom

Hvis man gør det lettere at forene arbejde og familieliv og dermed give kvinder, der måtte 
ønske det, mulighed for at fortsætte deres karriereforløb eller arbejde på fuld tid, vil man yde 
et vigtigt bidrag til afbødning af virkningerne af kvinders fattigdom eller mindskelse af de 
risici, de er udsat for. 

Der slås ligeledes til lyd for at iværksætte yderligere støtteforanstaltninger, især for 
arbejdende mødre, som er eneforsørgere, f.eks. ved at gøre det lettere at finde beskæftigelse 
med fleksible arbejdstider, så de kan opfylde deres mere omfattende familiemæssige 
forpligtelser, eller ved at sikre hensigtsmæssige pasningsfaciliteter for børn, ældre og andre 
afhængige personer. 

Bekæmpelse af fattigdom blandt ældre kvinder

Det påpeges, at kvinder, og navnlig ældre kvinder, i højere grad end mænd risikerer et liv i 
fattigdom. Andelen af fattige blandt ældre kvinder er højere end blandt ældre mænd 
(gennemsnittet for andelen af ældre kvinder, der risikerer et liv i fattigdom, ligger på 22 % i 
forhold til 16 % for ældre mænd), især i medlemsstater, hvor de førende pensionsordninger 
indebærer pensionsydelser, hvor der er en nøje sammenhæng med livstidsindkomst og bidrag. 
Sådanne pensionsordninger stiller personer, som passer børn og afhængige 
familiemedlemmer, ugunstigt, fordi deres afbrydelser i karriereforløbet og deltidsarbejde 
reducerer deres livstidsindkomst. 

Det er derfor nødvendigt at tilvejebringe passende sociale sikringsydelser til kvinder, der har 
ansvaret for at passe syge, ældre eller handicappede familiemedlemmer, og til ældre kvinder, 
der oppebærer en særlig lav pension. 

Risikoen for fattigdom som følge af kønsrelateret vold

I henhold til forskningsresultater og undersøgelser løber kvinder, der har været udsat for vold,
større risiko for at blive ramt af fattigdom, fordi volden har følger for deres helbred og kan 
føre til arbejdsløshed. Det bør understreges, at omkring 20-25 % af alle kvinder i deres 
voksenliv udsættes for fysisk vold og over 10 % for seksuel vold.

Vold mod kvinder er et alvorligt problem, som med alle midler skal ryddes af vejen, og 
Kommissionen bør indføre et europæisk år for bekæmpelse af vold mod kvinder.

Der bør især gøres en indsats for at tage sammenhængen mellem vold og fattigdom op til 
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fornyet behandling, og der er behov for yderligere bestræbelser på at udrydde 
menneskehandel og seksuel udnyttelse ved hjælp af et snævrere retsligt og politimæssigt 
samarbejde på EU-plan.

Den sociale dialog og civilsamfundet i kampen mod fattigdom blandt kvinder

Der bør etableres en reel social dialog mellem de nationale myndigheder og EU's 
forvaltningsmyndigheder med henblik på at udveksle synspunkter og bidrage til bekæmpelse 
af ekstrem fattigdom, der kan tjene som et konkret eksempel på den allerbedste praksis på 
EU-plan på dette område. 

Der bør især ofres opmærksomhed på det arbejde, der udføres af de ikke-statslige 
organisationer, også under hensyntagen til den finansielle støtte fra Kommissionen. 

Sikring af midler til fattigdomsbekæmpelse

Strukturfondene, især Den Europæiske Socialfond, er vigtige redskaber med henblik på at 
hjælpe medlemsstaterne med at bekæmpe fattigdom og social udstødelse. Der bør iværksættes 
specifikke, samfinansierede programmer til fremme af aktiv integrering eller reintegrering af 
kvinder på arbejdsmarkedet og specifik faglig uddannelse for at opbygge de nødvendige 
kompetencer og kvalifikationer, der er brug for til de nye grønne job. Der bør også lægges 
behørig vægt på at indføre serviceydelser såsom faciliteter for pasning af børn og ældre.


