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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

naisten köyhyydestä Euroopan unionissa
(2010/2162(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklan ja 3 artiklan 3 kohdan 
toisen alakohdan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 8, 151, 153 ja 
157 artiklan, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen sosiaalisia oikeuksia 
ja naisten ja miesten tasa-arvoa koskevat määräykset, 

– ottaa huomioon vuoden 1948 ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

– ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn Yhdistyneiden kansakuntien taloudellisia, sosiaalisia 
ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, 

– ottaa huomioon vuonna 1979 hyväksytyn kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista 
koskevan YK:n yleissopimuksen,

– ottaa huomioon Pekingissä 15. syyskuuta 1995 järjestetyn neljännen naisten 
maailmankonferenssin julistuksen ja toimintaohjelman,

– ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien vuonna 2000 määrittelemät vuosituhannen 
kehitystavoitteet ja niistä erityisesti ensimmäisen tavoitteen (äärimmäisen köyhyyden ja 
nälän poistaminen) ja kolmannen tavoitteen (sukupuolten tasa-arvon edistäminen),

– ottaa huomioon Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen päätöslauselman 
1558 (2007) köyhyyden naisistumisesta,

– ottaa huomioon miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa 
5. heinäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/54/EY 
(uudelleenlaadittu toisinto)1,

– ottaa huomioon 22. lokakuuta 2008 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen 
N:o 1098/2008/EY köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan Euroopan 
teemavuodesta (2010)2,

– ottaa huomioon eurooppalaisen työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta koskevan 
Progress-mikrorahoitusjärjestelyn perustamisesta 25. maaliskuuta 2010 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 283/2010/EU3,

                                               
1 EUVL L 204, 26.7.2006, s. 23.
2 EUVL L 298, 7.11.2008, s. 20.
3 EUVL L 87, 7.4.2010, s. 1.
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– ottaa huomioon 30. lokakuuta 2007 annetun ehdotuksen neuvoston päätelmiksi aiheesta 
"Jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten suorittaman Pekingin toimintaohjelman 
täytäntöönpanon tarkastelu – Naisten ja köyhyyden indikaattorit" (13947/07), 

– ottaa huomioon 3. lokakuuta 2008 annetun komission kertomuksen esikouluikäisten lasten 
hoitojärjestelyjä koskevien Barcelonan tavoitteiden täytäntöönpanosta (KOM(2008)0638),

– ottaa huomioon komission kertomuksen "Naisten ja miesten tasa-arvo – 2010" 
(KOM(2009)0694),

– ottaa huomioon komission kertomukseen "Naisten ja miesten tasa-arvo – 2010" 
(SEC(2009)1706) liittyvän komission yksiköiden valmisteluasiakirjan,

– ottaa huomioon komission tiedonannon nimeltä "Naisten ja miesten tasa-arvostrategia 
vuosiksi 2010–2015" (KOM(2010)0491),

– ottaa huomioon komission tiedonantoon "Naisten ja miesten tasa-arvostrategia vuosiksi 
2010–2015" liittyvät komission yksiköiden valmisteluasiakirjat (SEC(2010)1079) ja 
(SEC(2010)1080),

– ottaa huomioon komission antaman tiedonannon "Eurooppa 2020: Älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun strategia" (KOM(2010)2020), 

– ottaa huomioon Eurofoundin 24. maaliskuuta 2010 antaman kertomuksen "Second 
European Quality of Life Survey: Family life and work", 

– ottaa huomioon 13. lokakuuta 2005 antamansa päätöslauselman naisten köyhyydestä 
Euroopan unionissa1,

– ottaa huomioon 18. marraskuuta 2008 antamansa päätöslauselman suosituksista 
komissiolle miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen soveltamisesta2,

– ottaa huomioon 6. toukokuuta 2009 antamansa päätöslauselman työmarkkinoilta 
syrjäytyneiden aktiivisen osallisuuden edistämisestä3,

– ottaa huomioon 10. helmikuuta 2010 antamansa päätöslauselman naisten ja miesten tasa-
arvosta Euroopan unionissa – 20094,

– ottaa huomioon 17. kesäkuuta 2010 antamansa päätöslauselman talouden taantumaan ja 
rahoituskriisiin liittyvistä sukupuolinäkökulmista5,

– ottaa huomioon 17. kesäkuuta 2010 antamansa päätöslauselman naisten ja miesten tasa-
arvon etenemissuunnitelman 2006–2010 tulosten arvioinnista ja suosituksista 
jatkotoimiksi6,

                                               
1 EUVL C 233 E, 28.9.2006, s. 130.
2 EUVL C 16 E, 22.1.2010, s. 21.
3 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0371.
4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0021.
5 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0231.
6 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0232.
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– ottaa huomioon 7. syyskuuta 2010 antamansa päätöslauselman naisten asemasta 
ikääntyvässä yhteiskunnassa1,

– ottaa huomioon 19. lokakuuta 2010 antamansa päätöslauselman epävarmassa asemassa 
olevista naistyöntekijöistä2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan mietinnön sekä 
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A7-0000/2010),

A. ottaa huomioon, että edellä mainitun päätöksen N:o 1098/2008/EY mukaan köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan Euroopan teemavuoden yhteydessä olisi otettava 
huomioon naisten ja miesten kokemat erilaiset köyhyyteen ja sosiaaliseen syrjäytymiseen 
liittyvät riskit ja ulottuvuudet; ottaa huomioon, että 79 miljoonaa eurooppalaista elää 
köyhyysrajan alapuolella ja että 17 prosenttia kaikista naisista unionin 27 jäsenvaltiossa 
on luokiteltu köyhyydessä eläviksi, 

B. ottaa huomioon, että Euroopan unionilla on vastassaan laajamittainen talous-, rahoitus- ja 
sosiaalikriisi, joka vaikuttaa naisten työmarkkinatilanteeseen ja yksityiselämään, 
erityisesti köyhyysriskin alaisina elävien naisten,

C. ottaa huomioon, että köyhyyden torjunta kuuluu komission Eurooppa 2020 -strategiaa 
varten ehdottamien viiden mitattavissa olevan tavoitteen joukkoon; ottaa huomioon, että 
Eurooppa 2020 -strategian yhdennetty suuntaviiva 10 (sosiaalisen osallisuuden 
edistäminen ja köyhyyden torjuminen) kannustaa toteuttamaan kansallista politiikkaa, 
jolla suojellaan naisia syrjäytymisriskiltä varmistamalla yksinhuoltajaperheiden sekä 
ikääntyneiden naisten tuloturva, 

D. ottaa huomioon, että naisten työllisyysaste on keskimäärin 59,1 prosenttia; ottaa 
huomioon, että naisten ja miesten palkkaerot ovat vakiintuneet korkealle tasolle (14 ja 
17,4 prosentin välille) vuodesta 2000 lähtien ja että sukupuolen mukaan eriytyneillä 
työmarkkinoilla on suoria naisiin kohdistuvia vaikutuksia,

F. ottaa huomioon, että palkattomaan työhön ja päivittäiseen hoito- ja kotityöhön 
osallistumiseen käytetty aikamäärä vaihtelee huomattavasti iän ja sukupuolen mukaan; 
ottaa huomioon, että erityisesti naiset joutuvat tekemään eniten palkatonta työtä,

G. katsoo, että sellaisten tukipalvelujen kuten lasten, vanhusten ja muiden huollettavien 
hoitorakenteiden saatavuus on olennaista, jotta naiset ja miehet voivat osallistua 
työmarkkinoille yhdenvertaisesti ja jotta köyhyyttä voidaan estää ja vähentää,

H. ottaa huomioon, että erityisesti maaseutualueilla naiset ovat osa epävirallista taloutta, sillä 
heitä ei ole rekisteröity virallisilla työmarkkinoilla tai heillä on lyhytaikaisia 
työsopimuksia, mikä aiheuttaa erityisiä ongelmia naisten sosiaalisten oikeuksien suhteen, 
mukaan lukien raskauden ja äitiysloman sekä imetyksen aikaiset oikeudet, 

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0306.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0365.
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eläkeoikeuksien kertyminen ja sosiaaliturvan saatavuus,

I. katsoo, että sukupuoleen perustuva väkivalta on myös suuri este sukupuolten tasa-arvolle 
ja liittyy läheisesti köyhyyden riskiin; katsoo, että ihmiskauppa on nykyaikaista 
orjakauppaa, joka vaikuttaa naisiin ja tyttöihin laajassa mitassa ja on merkittävä 
köyhyyteen myötävaikuttava tekijä;

J. katsoo, että tiettyjen, usein kaksinkertaista syrjintää kohtaavien naisryhmien kuten 
vammaisten naisten, naisten, joilla on huollettavia, sekä iäkkäiden, maahanmuuttaja- ja 
vähemmistöihin kuuluvien naisten, erityisesti romaninaisten, olosuhteet edistävät sen 
riskin kasvua, että nämä naiset päätyvät köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen tilaan,

Köyhyyden naisistuminen

1. katsoo, että naisten köyhyyden estäminen ja vähentäminen on sosiaalisen solidaarisuuden 
keskeisen periaatteen, johon Euroopan unioni on sitoutunut, tärkeä osatekijä; 

2. panee merkille komission tiedonannon nimeltä "Naisten ja miesten tasa-arvostrategia 
vuosiksi 2010–2015", kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan käyttöön sukupuolen
mukaan eriytyneen näkökulman, joka on avaintekijänä kaikessa yhteisessä politiikassa ja 
kansallisissa ohjelmissa, joiden tavoitteena on kitkeä köyhyys ja torjua sosiaalista 
syrjäytymistä; 

3. pitää myönteisenä komission aloitetta "Euroopan köyhyydentorjuntafoorumi"; pyytää 
komissiota ja jäsenvaltioita edistämään sukupuoliulottuvuutta tällä foorumilla;

4. pyytää jäsenvaltioita ottamaan sukupuoliulottuvuuden huomioon taantumasta toipumista 
koskevissa suunnitelmissaan;

5. kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita panemaan täytäntöön naisia ja köyhyyttä koskevat 
indikaattorit, jotka on kehitetty Pekingin toimintaohjelman1 yhteydessä välineeksi, jolla 
seurataan laajemman sosiaali-, talous- ja työllisyyspolitiikan vaikutuksia köyhyyden 
vähentämiseen; 

6. korostaa, että on välttämätöntä päästä sopimukseen naisten oikeuksien eurooppalaisesta 
peruskirjasta ja ottaa se käyttöön liittäen siihen Euroopan parlamentin laajan kuulemisen, 
jotta parannetaan naisten oikeuksia ja mahdollisuuksia ja edistetään mekanismeja, jotka 
palvelevat sukupuolten tasa-arvon saavuttamista sosiaalisen, taloudellisen ja poliittisen 
elämän kaikilla osa-alueilla; 

Naisten köyhyyden torjuminen työvoimapolitiikalla ja sosiaalisen suojelulla

7. pyytää jäsenvaltioita laatimaan erityisohjelmia naisten aktiivisen työmarkkinoille 
osallistamisen tai palaamisen edistämiseksi ja järjestämään erityiskoulutusta niiden 
taitojen ja sen pätevyyden hankkimiseksi, joita tarvitaan vihreiden työpaikkojen luomista 
uudelle kestävälle taloudelle painottavaa Eurooppa 2020 -strategiaa varten; 

8. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan tarvittavat toimet sukupuolten epätasa-
                                               
1Edellä mainitut neuvoston päätelmät 30. lokakuuta 2007.
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arvon poistamiseksi työelämässä osana Eurooppa 2020 -strategiaa; kannustaa 
voimakkaasti asettamaan tavoitteeksi sukupuolten palkkaeron vähentämisen 1 prosentilla 
vuosittain, jotta 10 prosentin tavoite saavutettaisiin vuoteen 2020 mennessä; 

9. pyytää komissiota ehdottamaan puitedirektiiviä, jossa vahvistetaan riittävän minimitulon 
periaate Euroopan unionissa keinona torjua ja vähentää köyhyyttä ja otetaan huomioon 
kansallisen lainsäädäntö ja käytännöt sekä kiinnitetään asianmukaisesti huomiota 
sukupuoliulottuvuuteen;

10. kehottaa jäsenvaltioita harkitsemaan yksilöllisten oikeuksien myöntämistä eläke- ja 
sosiaaliturvajärjestelmissä keinona torjua köyhyysriskiä; 

Köyhyydessä elävien tai köyhyysriskin alaisten naisten perhe- ja työelämän 
yhteensovittaminen

11. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan tarvittavat toimet työ- ja perhe-elämän 
yhteensovittamisen edistämiseksi, jotta köyhyysriskin alaiset naiset voisivat luoda 
uraansa, ja järjestämään mahdollisuudet joustaviin työjärjestelyihin tai kokopäivätyöhön; 

12. pahoittelee, ettei Barcelonassa vuonna 2002 tehtyjä sitoumuksia, jotka kohdistuivat 
lastenhoitoon ja vahvistivat tavoitteet vuoteen 2010 asti, ole vielä likimainkaan täytetty; 
pyytää neuvostoa ja jäsenvaltioita harkitsemaan edellä mainittuja lastenhoitojärjestelyjä 
koskevia tavoitteita uudelleen; 

Ikääntyvien naisten köyhyyden torjunta 

13. korostaa, että köyhyyteen ajautumisen riski on naisilla – ja varsinkin ikääntyneillä naisilla 
– suurempi kuin miehillä, kun sosiaaliturvajärjestelmät perustuvat jatkuvan ansiotyön 
periaatteeseen; huomauttaa, että joissakin tapauksissa naiset eivät täytä tätä vaatimusta, 
koska heidän työnteossaan on ollut keskeytyksiä, ja että naisia rangaistaan, koska 
työmarkkinoilla esiintyy syrjintää erityisesti palkkakuilun, äitiysloman ja osa-aikatyön 
takia; 

14. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan toimia varmistaakseen naisille oikeudenmukaisen 
pääsyn sosiaaliturvan ja eläkejärjestelmien alaisuuteen ja varmistamaan, että naisten ja 
miesten yhtäläisen kohtelun periaatetta sovelletaan johdonmukaisesti 
eläkevakuutusjärjestelmissä; 

Sukupuoleen perustuvan väkivallan vaikutus köyhyysriskiin 

15. huomauttaa, että naisiin kohdistuva väkivalta on yhä merkittävä ongelma Euroopan 
unionin tasolla ja että sillä on kasvava vaikutus köyhyysriskiin, koska se vaikuttaa suoraan 
naisten terveyteen ja heidän kykyynsä päästä työmarkkinoille; pyytää jälleen kerran 
komissiota perustamaan naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen Euroopan teemavuoden;

16. kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan riittävää rahoitusta väkivallan uhrien tukemiseen ja 
suojeluun keinona estää ja vähentää köyhyyttä; 

Sosiaalinen vuoropuhelu ja kansalaisyhteiskunta naisten köyhyyden torjunnassa 
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17. korostaa jäsennellyn sosiaalisen vuoropuhelun tärkeyttä naisten köyhyyden torjumisessa; 

18. kehottaa komissiota lisäämään sitä rahoitusosuutta, jota voidaan käyttää 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen keskuudessa naisten köyhyyden vaikutusten torjumiseen 
ja hillitsemiseen;

Rahoituksen turvaaminen köyhyyden torjuntakeinona

19. korostaa rakennerahastojen ja erityisesti Euroopan sosiaalirahaston merkitystä keskeisenä 
välineenä, jolla jäsenvaltioita avustetaan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 
torjunnassa; kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan enemmän yhteisrahoitettuja toimia 
tukeakseen sellaisia palveluita kuten lasten, ikääntyneiden ja huollettavien henkilöiden 
hoitojärjestelyt;

20. pitää myönteisenä komission Progress-ohjelman kautta toteuttamia ponnisteluja ja pyytää 
rahoittamaan erityistoimia tämän ohjelman kautta, jotta lisättäisiin tietoa naisiin EU:ssa 
vaikuttavan köyhyyden ulottuvuuksista ja edistettäisiin keskustelua siitä;

21. pitää myönteisenä työllisyyttä ja sosiaalista osallistamista tukevan Euroopan 
mikrorahoitusvälineen perustamista; pyytää näissä puitteissa erityisesti räätälöityjä toimia, 
jotka on suunnattu mikrorahoituksen käyttömahdollisuuden ja saatavuuden lisäämiseen 
niiden naisten kohdalla, joilla on vaikeuksia päästä työmarkkinoille tai jotka haluavat 
toimia itsenäisinä ammatinharjoittajina tai käynnistää omia mikroyrityksiään;

22. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Vaikka naisten köyhyys on ollut todellisuutta jo pitkään, tätä asiaa on vasta suhteellisen 
äskettäin alettu käsitellä järjestelmällisellä tavalla. Nykyinen talous-, rahoitus- ja sosiaalinen 
kriisi, joka vaikuttaa Euroopan unioniin ja koko muuhun maailmaan, aiheuttaa useita 
kielteisiä seurauksia, jotka vaikuttavat suoraan naisten elin- ja työolosuhteisiin sekä yleensä 
heidän asemaansa yhteiskunnassa. Tämä asiayhteys nosti naisten köyhyyttä käsitelleen 
mietinnön kautta Euroopan parlamentin asialistan kärkeen sen, että on välttämätöntä omaksua 
sukupuolinäkökohdat huomioiva lähestymistapa köyhyyteen. 

Maailmanlaajuisesti naiset ovat köyhiä miehiin verrattuna. Todellisuus on tämä jokaisessa 
yksittäisessä EU:n jäsenvaltiossa, vaikka erityisiä maakohtaisia eroja voidaan havaita. Lähes 
17 prosenttia Euroopan naisista luokitellaan köyhyydessä eläviksi; kun otetaan huomioon 
työmarkkinoihin ja sosiaaliseen suojeluun liittyvät indikaattorit, köyhyyden rakenteellisilla 
syillä on suhteettomat vaikutukset naisiin. Samanaikaisesti voidaan sanoa, että naisten 
antamaa panosta perheen, yhteiskunnan ja talouden kehitykseen aliarvioidaan säännöllisesti, 
ja siitä maksetaan liian vähäistä palkkaa.

Köyhyyden torjuminen on yksi komission Eurooppa 2020 -strategiaa varten ehdottamasta 
viidestä mitattavissa olevasta tavoitteesta, ja tätä tarkoitusta varten kansallisten 
köyhyysrajojen alapuolella elävien eurooppalaisten määrää olisi vähennettävä 25 prosentilla, 
mikä merkitsisi yli 20 miljoonan ihmisen nostamista köyhyydestä. Tässä yhteydessä on hyvin 
tärkeää, että köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan Euroopan teemavuoden 
puitteissa toteutettavissa toimissa otetaan huomioon naisten ja miesten kokeman köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen erilaiset riskit ja ulottuvuudet.

Luotettavien tietojen saamiseksi tilastointikyvynkehittäminen EU:ssa tällä alalla on 
äärimmäisen tärkeää. Tässä yhteydessä ja kun muistetaan 30. lokakuuta 2007 annettu ehdotus 
neuvoston päätelmiksi, olisi voimakkaasti rohkaistava komissiota ja jäsenvaltioita 
yksilöimään, ottamaan käyttöön ja seuraamaan sukupuolen mukaan eriytettyjä indikaattoreita.

Edempänä mainitaan muutamia keskeisiä näkökohtia, jotka määrittävät nykyistä naisten 
köyhyyttä Euroopassa ja myös maailmanlaajuisesti. Ensiksikin köyhyydellä on kolme 
"G-ulottuvuutta": sukupuoliulottuvuus (gender), maantieteellinen (geographic) ulottuvuus ja 
sukupolviulottuvuus (generation). Lisäksi sillä on erilainen vaikutus naisiin ja miehiin heidän 
yhteiskunnassa omaamiensa roolien ja vastuiden mukaisesti, kun otetaan huomioon julkisten 
viranomaisten asenteet ja reaktiot. 

Toiseksi on välttämätöntä laatia laaja-alainen analyysi ennen säästötoimiin ryhtymistä ja ottaa 
siinä huomioon myös sukupuolinäkökohdat. Talouskriisi ei alun perin vaikuttanut naisiin niin 
merkittävästi (työllisyyden osalta), koska ne talouden sektorit, joilla he muodostavat 
enemmistön työvoimasta, ovat julkisten palvelujen aloja (koulutus, terveydenhuolto jne.). 
Kuitenkin tämä sukupuolten ammatillinen eriytyminen tarkoittaa, että he ovat nyt julkisen 
sektorin rakennemuutoksen ja budjettileikkausten uhreja, joten he menettävät nyt 
työpaikkojaan ja ottavat vastuulleen sellaisia tehtäviä kuten lapsista, ikääntyneistä ja 
vammaisista henkilöistä huolehtiminen jne.
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Kolmas näkökohta: taantuman vaikutus on tuntuvampi ja tuhoisampi haavoittuvassa asemassa 
olevien ryhmien kohdalla, joilla on monia eri haittoja (nuoret tai ikääntyneet naiset, 
maahanmuuttajat ja/tai etnisiin vähemmistöihin kuuluvat naiset, yksinhuoltajaäidit, 
maaseudulla asuvat naiset jne.).

Neljäs näkökohta on, että yleensä hallitukset edistävät kriisin vastaisia toimia siten, että ne 
kohdennetaan pääasiassa sellaisille talouden sektoreille (rakennusala, autoteollisuus jne.), 
joilla enemmistö työntekijöistä on miehiä, kun taas naisia työllistävät talouden sektorit jäävät 
vaille huomiota (vähittäiskauppa, palvelut jne.). 

Tätä taustaa vasten nopeiden ja tehokkaiden ratkaisujen tarve näyttäytyy selvästi. Naisten 
köyhyyttä käsittelevässä mietinnössä pyritään kuvittelemaan, mitä jotkin näistä ratkaisuista 
voisivat olla. Kun pidetään mielessä arvot, joihin unionihanke perustuu, olisi pidettävä 
selvänä, että naisten köyhyyden estäminen ja vähentäminen, ellei jopa poistaminen, on tärkeä 
osa sosiaalisen yhteisvastuun perusperiaatetta. Samanaikaisesti naisten oikeuksien 
eurooppalaisen peruskirjan tarkoituksena on parantaa naisten oikeuksia ja mahdollisuuksia 
sekä edistää mekanismeja, jotka palvelevat sukupuolten tasa-arvon saavuttamista kaikilla 
sosiaalisen, taloudellisen ja poliittisen elämän osa-alueilla, ja sopimukseen pääseminen tästä 
peruskirjasta ja sen käyttöönotto olisi enemmän kuin toivottavaa.

Esittelijä on päättänyt käydä käsiksi kysymykseen naisten köyhyydestä ehdottamalla useita 
alueita mielenkiinnon kohteiksi:

Köyhyyden naisistuminen

Naisten köyhyys pysyy kätkettynä tilastoissa ja sosiaaliturvajärjestelmissä. Komission naisten 
ja miesten tasa-arvoa koskevassa vuoden 2010 vuosikertomuksessa köyhyys on yksi niistä 
alueista, joilla sukupuolten välinen kuilu säilyy sitkeästi; naiset ovat enemmän alttiina 
köyhyysriskille ja kokevat sosiaalisen syrjäytymisen eri tavalla, erityisesti ikääntyneet naiset, 
joiden köyhyysriski vuonna 2008 oli 22 prosenttia, kun ikääntyneiden miesten kohdalla 
vastaava luku oli 16 prosenttia, yksinhuoltajat, joiden kohdalla riski oli vuonna 2008 
35 prosenttia, ja muut naisten ryhmät kuten vammaiset ja etnisiin vähemmistöihin kuuluvat 
naiset.

Tilastojen mukaan naisten osuus työvoimaan kuulumattomasta väestöstä on kaksi 
kolmannesta (63 miljoonaa 25–64-vuotiasta henkilöä), ja tähän sisältyvät vasten tahtoaan osa-
aikatyötä tekevät henkilöt, joita ei ole kirjattu työttömiksi.
On syytä korostaa, että joidenkin arvioiden mukaan naisten köyhyys voisi olla jopa 
36 prosenttia ja miesten vain 11 prosenttia, jos lasketaan yksittäisen henkilön tulot eikä 
kotitalouden tuloja. Lisäksi eurooppalaiset naiset tekevät neljä kertaa suuremmalla 
todennäköisyydellä osa-aikatyötä, heillä on todennäköisemmin määräaikaissopimuksia, ja he 
ovat usein osa epävirallista taloutta, jossa työsopimukset tyypillisesti puuttuvat. 

Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä tarpeeseen edelleen jatkaa tutkimusten ja analyysien 
laatimista köyhyyden naisistumisen ilmiöstä, ja olisi muun muassa arvioitava 
maailmanlaajuisen kriisin vaikutuksia Euroopan naisiin, myös vaikutuksia, jotka kohdistuvat 
työmarkkinoihin, koulutukseen, syntyvyyteen, terveyteen, sosiaaliseen suojeluun, 
eläkejärjestelmiin, sosiaalisiin tukijärjestelmiin, naisten pääsyyn päätöksentekoasemiin jne.
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Naisten köyhyyden torjuminen työvoimapolitiikalla ja sosiaalisen suojelulla

Naisten integroimista työmarkkinoille pidetään ratkaisevana tekijänä köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen torjunnassa. Lisäksi otaksutaan, että edelleen miesten ja naisten välillä 
esiintyvä epätasa-arvo, mitä tulee koulutukseen pääsyyn, perhevastuisiin ja perheen yleiseen 
ylläpitoon, on ratkaiseva syy siihen, että naiset joutuvat köyhyyteen. 

Työssäkäyvien köyhyysriski on naisten kohdalla suurempi kuin miesten esimerkiksi
Kyproksessa, Virossa, Saksassa ja Latviassa. Työssäkäyvien köyhyysriski vaihtelee naisten 
kohdalla Maltan 2 prosentista ja Tšekin tasavallan ja Tanskan 3 prosentista Latvian ja Puolan 
10 prosenttiin ja Kreikan 12 prosenttiin. Niinpä naiset työskentelevät todennäköisemmin kuin 
miehet matalapalkkaisissa työpaikoissa, osa-aikatyössä tai tilapäistyössä, ja he ovat myös 
todennäköisemmin kuin miehet yksinhuoltajia, jolloin köyhyysriski on erityisen suuri1.

On tärkeää, että EU:n tasolla kannustetaan voimakkaasti komissiota ehdottamaan 
puitedirektiiviä, jolla vahvistetaan riittävän minimitulon periaate Euroopan unionissa keinona 
torjua ja vähentää köyhyyttä, ja ottamaan huomioon kansalliset säädökset ja käytännöt sekä 
kiinnittämään asianmukaista huomiota sukupuoliulottuvuuteen. Jäsenvaltioiden olisi 
laadittava riittävän minimitulon järjestelmiä nostaakseen haavoittuvimmassa asemassa olevat 
ryhmät köyhyydestä, kun pidetään mielessä, että naiset ovat yksi niistä ryhmistä, joita tämä 
eniten koskee. 

Se, että käytettäisiin yksilöllistettyjen oikeuksien myöntämistä eläke- ja 
sosiaaliturvajärjestelmissä köyhyysriskin torjumisen välineenä, merkitsisi tärkeää askelta 
eteenpäin

Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä siihen, että sukupuolten välinen palkkakuilu on edelleen 
olemassa ja aiheuttaa äärimmäisen vakavia vaikutuksia. Sukupuolten väliseen palkkakuiluun 
on erilaisia syitä, mukaan lukien stereotypioihin perustuva ajattelu, jonka vaikutus alkaa jo 
varhaisessa iässä. 

Toinen naisten kohtaama ongelma on niin kutsuttu "lasikatto", joka estää heitä pääsemästä 
johto- ja huipputehtäviin. Myös palkattomien työkatkosten pitäminen lasten kasvattamisen tai 
ikääntyneistä sukulaisista huolehtimisen vuoksi on yleisempää naisten keskuudessa, mikä voi 
johtaa köyhyyteen vanhemmalla iällä. 

On selvää, että ikäryhmästä riippumatta naisiin kohdistuu huomattavasti korkeampi 
köyhyysriski kuin miehiin kumppanista eroamisen jälkeen. Lisäksi naiset, jotka kuuluvat 
haavoittuvammassa asemassa oleviin ryhmiin kuten vammaisiin, maahanmuuttajiin, 
kansallisiin vähemmistöihin tai maaseudun asukkaisiin joutuvat todennäköisemmin kokemaan 
köyhyyttä.

Talouskriisi todennäköisesti aiheuttaa työttömyyslukujen jyrkän kasvun, erityisesti julkisen 
sektorin työntekijöiden keskuudessa, missä naisten edustus on suuri. Taantumisesta 
toipumista koskevissa suunnitelmissa olisi otettava sukupuoliulottuvuus huomioon, ja niiden 
olisi perustuttava sukupuolen mukaan eriteltyihin tietoihin.

                                               
1 Tiedot perustuvat Eurofoundin raporttiin "Working poor in Europe", 15. huhtikuuta 2010.
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Kansalaisjärjestöjen ja tasa-arvoa ajavien elinten rahoitusta ollaan jo leikkaamassa joissakin 
EU-maissa, esimerkiksi Irlannissa. Naisilla tulee olemaan vähemmän tahoja, joiden puoleen 
kääntyä apua saadakseen. 

Eurooppa 2020 -strategiassa sukupuolinäkökohdat olisi otettava kaikkialla huomioon, jotta 
parannettaisiin yhtäläistä edustusta ja osallistumista työmarkkinoilla, rikottaisiin 
työmarkkinoiden erottelurakenteita ja samalla varmistettaisiin naisten läsnäolo huippuviroissa 
erityisten kiintiöiden kautta, joita sovellettaisiin yritysten hallitusten kokoonpanoon sekä 
politiikassa.

Köyhyydessä elävien tai köyhyysriskin alaisten naisten perhe- ja työelämän 
yhteensovittaminen

Työ- ja yksityiselämän yhteensovittamisen edistämistä eli sitä, että naisille annetaan 
mahdollisuus edistää uraansa tai työskennellä täysipäiväisesti, jos he niin haluavat, pidetään 
keskeisenä elementtinä, kun naisten köyhyyden vaikutuksia pyritään hillitsemään tai niitä 
riskejä vähentämään, joiden alaisina naiset ovat. 

Pyydetään myös lisätukitoimia, erityisesti sellaisille työssäkäyville äideille suunnattuja, jotka 
ovat yksinhuoltajaperheiden jäseniä, joilla joko helpotetaan sellaisten työmuotojen löytämistä, 
joissa työajat ovat joustavat, niin että naiset voivat huolehtia laajemmista perhevelvoitteistaan, 
tai tarjotaan sopivia lasten, ikääntyneiden ja huollettavien henkilöiden hoitojärjestelyjä. 

Ikääntyneiden naisten köyhyyden torjunta 

Korostetaan sitä tosiasiaa, että köyhyyteen joutumisen riski on suurempi naisten kuin miesten 
kohdalla, varsinkin vanhemmalla iällä. Ikääntyneiden naisten keskuudessa köyhyysaste on 
korkeampi kuin ikääntyneiden miesten (ikääntyneiden naisten keskimääräinen 
köyhyysriskiaste on 22 prosenttia, kun vastaava ikääntyneiden miesten luku on 16 prosenttia), 
erityisesti niissä jäsenvaltioissa, joissa tärkeimmät eläkejärjestelmät liittävät edut tiiviisti koko 
elämän aikana kertyneisiin tuloihin ja maksettuihin maksuihin. Tällaisissa eläkejärjestelmissä 
ne, jotka huolehtivat lapsista tai huollettavista omaisista ovat epäedullisessa asemassa, koska 
heidän työuransa katkokset ja osa-aikatyönsä vähentävät heidän elämänsä aikana kertyviä 
tuloja. 

Näin ollen on välttämätöntä, että sairaiden, ikääntyneiden tai vammaisten perheenjäsenten 
hoidosta vastaaville naisille sekä ikääntyneille naisille, joiden eläke on erityisen pieni, 
tarjotaan riittävä sosiaaliturva-apu 

Sukupuoleen perustuvan väkivallan vaikutus köyhyysriskiin

Tutkimusten ja selvitysten perusteella väkivaltaa kokeneiden naisten köyhyysriski on erityisen 
suuri, sillä väkivalta aiheuttaa heidän terveyteensä kohdistuvia vaikutuksia ja saattaa johtaa 
työttömyyteen. Olisi korostettava, että noin 20–25 prosenttia naisista joutuu fyysisen 
väkivallan ja yli 10 prosenttia seksuaalisen väkivallan kohteeksi aikuiselämänsä aikana.

Naisiin kohdistuva väkivalta on merkittävä ongelma, joka on poistettava käyttämällä kaikkia 
mahdollisia keinoja, ja komission olisi perustettava naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen 
Euroopan teemavuosi.
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Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä siihen, että pohdittaisiin uudelleen väkivallan ja 
köyhyyden välistä suhdetta, ja on tarpeen ponnistella edelleen ihmiskaupan ja seksuaalisen 
hyväksikäytön lopettamiseksi tekemällä tiiviimpää oikeus- ja poliisiviranomaisten yhteistyötä 
EU:n tasolla.

Sosiaalinen vuoropuhelu ja kansalaisyhteiskunta naisten köyhyyden torjunnassa 

Aitoa sosiaalista vuoropuhelua olisi kehitettävä yhdessä kansallisten ja Euroopan hallintojen 
kanssa näkemysten vaihtamiseksi ja äärimmäisen köyhyyden poistamisen edistämiseksi, ja 
olisi tarjottava konkreettinen esimerkki tämän alan parhaimmista käytännöistä Euroopan 
tasolla. 

Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä kansalaisjärjestöjen työhön, ottaen myös huomioon sen 
rahoitustuen, jota ne saavat komissiolta. 

Rahoituksen turvaaminen köyhyyden torjuntakeinona

Rakennerahastot, erityisesti Euroopan sosiaalirahasto, ovat ratkaisevia välineitä avustettaessa 
jäsenvaltioita köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnassa. Olisi yhdessä perustettava 
erityisohjelmia, joilla edistetään naisten aktiivista osallistumista tai paluuta työmarkkinoille ja 
erityistä koulutusta pitäen silmällä uusissa vihreissä työpaikoissa tarvittavia taitoja ja 
pätevyyttä. Lisäksi olisi kiinnitettävä asianmukaista huomiota tukipalveluiden kuten lasten ja 
ikääntyneiden hoitojärjestelyjen perustamiseen.


