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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over armoede bij vrouwen in de Europese Unie
(2010/2162(INI))

Het Europees Parlement,

– gelet op artikel 2 en artikel 3, lid 3, tweede alinea, van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie,

– gelet op de artikelen 8, 151, 153 en 157 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, 

– gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, in het bijzonder de 
bepalingen ervan met betrekking tot sociale rechten en gelijkheid van mannen en 
vrouwen, 

– gezien de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948,

– gezien het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten van de 
Verenigde Naties van 1966, 

– gezien het VN-Verdrag van 1979 inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie 
van vrouwen,

– gezien de verklaring en het actieprogramma van de vierde Wereldvrouwenconferentie van 
Peking van 15 september 1995,

– gezien de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling die de Verenigde Naties in 2000 
hebben vastgelegd, in het bijzonder de eerste doelstelling (het uitbannen van extreme 
armoede en honger) en de derde doelstelling (gelijke kansen voor mannen en vrouwen),

– gezien resolutie 1558 (2007) van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa 
over de vervrouwelijking van de armoede,

– gelet op Richtlijn 2006/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 
betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen in arbeid en beroep (herschikking)1,

– gelet op Besluit nr. 1098/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
22 oktober 2008 inzake het Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale 
uitsluiting (2010)2, 

– gezien Besluit nr. 283/2010/EU van het Europees Parlement en de Raad van 
25 maart 2010 tot instelling van een Europese Progress-microfinancieringsfaciliteit voor 
werkgelegenheid en sociale insluiting3,

                                               
1 PB L 204 van 26.7.2006, blz. 23
2 PB L 298 van 7.11.2008, blz. 20
3 PB L 87 van 7.4.2010, blz. 1
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– gezien de ontwerpconclusies van de Raad van 30 oktober 2007 over de toetsing van de 
uitvoering door de lidstaten en de EU-instellingen van het Actieprogramma van Peking –
Indicatoren betreffende vrouwen en armoede (13947/07),

– gezien het verslag van de Commissie van 3 oktober 2008 over de realisatie van de 
doelstellingen van Barcelona wat de opvangfaciliteiten voor kinderen onder de 
leerplichtige leeftijd betreft (COM(2008)0638),

– gezien het verslag van de Commissie van 18 december 2008 over gelijkheid van mannen 
en vrouwen - 2010 (COM(2009)0694),

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie bij het verslag van de 
Commissie over gelijkheid van mannen en vrouwen - 2010 (SEC(2009)1706),

– gezien de mededeling van de Commissie over de strategie voor de gelijkheid van vrouwen 
en mannen 2010-2015 (COM(2010)0491),

– gezien de werkdocumenten van de diensten van de Commissie bij de mededeling van de 
Commissie over de strategie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 2010-2015 
(SEC(2010)1079 en SEC(2010)1080),

– gezien de mededeling van de Commissie met als titel "Europa 2020: Een strategie voor 
slimme, duurzame en inclusieve groei" (COM(2010)2020), 

– gezien het verslag van Eurofound van 24 maart 2010 met als titel "Tweede Europese 
enquête over levenskwaliteit: gezinsleven en werk",

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 13 oktober 2005 over vrouwen en armoede in de 
Europese Unie1,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 18 november 2008 met aanbevelingen aan de 
Commissie over de toepassing van het beginsel van gelijke beloning voor mannen en 
vrouwen2,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 6 mei 2009 over de actieve inclusie van personen 
die van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten3,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 10 februari 2010 over de gelijkheid van vrouwen 
en mannen in de Europese Unie – 20094,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 17 juni 2010 over seksespecifieke aspecten van de 
economische recessie en financiële crisis5,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 17 juni 2010 over de evaluatie van de resultaten 
van de routekaart voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 2006-2010 en 

                                               
1 PB C 233 E van 28.9.2006, blz. 130.
2 PB C 16E van 22.1.2010, blz. 21.
3 Aangenomen teksten, P6_TA(2009)0371.
4 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0021.
5 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0231.
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aanbevelingen voor de toekomst1,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 7 september 2010 over de rol van de vrouw in een 
vergrijzende samenleving2,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 19 oktober 2010 over vrouwen in onzeker 
dienstverband3,

– gelet op artikel 48 van het Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid en het 
advies van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A7-0000/2010),

A. overwegende dat de activiteiten in het kader van het Europese Jaar voor de bestrijding van 
armoede en sociale uitsluiting in overeenstemming met bovenvermeld 
besluit 1098/2008/EG aandacht moeten besteden aan de verschillende gevaren en aspecten 
van armoede en sociale uitsluiting voor mannen en vrouwen; overwegende dat 79 miljoen 
Europeanen onder de armoedegrens leven en 17% van alle vrouwen in de 27 EU-lidstaten 
als arm wordt beschouwd,

B. overwegende dat de Europese Unie momenteel een ernstige economische, financiële en 
sociale crisis doormaakt, die gevolgen heeft voor de tewerkstelling en het privéleven van 
vrouwen en in het bijzonder met armoede bedreigde vrouwen,

C. overwegende dat de strijd tegen armoede een van de vijf meetbare doelstellingen vormt 
die de Commissie heeft voorgesteld in het kader van EU 2020; overwegende dat 
geïntegreerd richtsnoer 10 van de Europa 2020-strategie (bevordering van sociale 
integratie en bestrijding van armoede) de lidstaten ertoe zou moeten aanzetten nationale 
beleidsmaatregelen te nemen die vrouwen beschermen tegen het risico op uitsluiting en 
eenoudergezinnen en bejaarde vrouwen een inkomen garanderen,

D. overwegende dat de arbeidsparticipatie bij vrouwen gemiddeld 59,1% bedraagt; 
overwegende dat het gemiddelde salarisverschil tussen mannen en vrouwen sinds 2000 op 
een hoog niveau stagneert (tussen 14% en 17,4%) en dat de op gender gebaseerde 
segregatie van de arbeidsmarkt rechtstreekse gevolgen heeft voor vrouwen,

F. overwegende dat er naargelang geslacht en leeftijd grote verschillen bestaan in de 
hoeveelheid tijd die mensen besteden aan onbetaalde arbeid en dagelijkse zorgverlenende 
en huishoudelijke activiteiten; overwegende dat vooral vrouwen onbetaalde arbeid 
verrichten,

G. overwegende dat de toegankelijkheid van hulpdiensten zoals kinderopvang, bejaardenzorg 
en voorzieningen voor andere afhankelijke personen van belang is opdat vrouwen en 
mannen in gelijke mate aanwezig kunnen zijn op de arbeidsmarkt en een belangrijke rol 
speelt bij de preventie en bestrijding van armoede,

H. overwegende dat vrouwen met name in plattelandsgebieden deel uitmaken van de 
                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0232.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0306.
3 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0365.
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informele economie, niet geregistreerd zijn op de officiële arbeidsmarkt of over 
kortetermijncontracten beschikken, en overwegende dat dit aanleiding geeft tot specifieke 
problemen met betrekking tot hun sociale rechten, zoals rechten tijdens zwangerschap, 
moederschapsverlof en borstvoeding, verwerving van pensioenrechten en toegang tot 
sociale zekerheid,

I. overwegende dat seksespecifiek geweld een ander belangrijk obstakel vormt voor de 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen en nauw samenhangt met het risico op armoede; 
overwegende dat mensenhandel een moderne vorm van slavernij is die vooral vrouwen en 
meisjes treft en het risico van armoede aanzienlijk verhoogt,

J. overwegende dat de toestand van bepaalde groepen vrouwen die vaak dubbel 
gediscrimineerd worden, zoals gehandicapte vrouwen, vrouwen met personen ten laste, 
bejaarde vrouwen, vrouwelijke immigranten en vrouwen die tot een etnische minderheid 
behoren – met name Roma-vrouwen – het gevaar vergroot dat zij in armoede verzeilen of 
in een situatie van sociale uitsluiting terechtkomen,

De vervrouwelijking van de armoede

1. is van mening dat de preventie en bestrijding van armoede onder vrouwen een belangrijk 
onderdeel vormt van het grondbeginsel van maatschappelijke solidariteit waartoe de 
Europese Unie zich verbonden heeft;

2. neemt kennis van de mededeling van de Commissie over de strategie voor de gelijkheid 
van vrouwen en mannen 2010-2015; vraagt dat de Europese Commissie en de lidstaten in 
het communautaire beleid en in alle nationale programma’s voor het uitbannen van 
armoede en het bestrijden van sociaal isolement een genderspecifieke invalshoek 
hanteren; 

3. is ingenomen met het initiatief van de Commissie voor een Europees platform tegen 
armoede; verzoekt de Commissie en de lidstaten om de genderdimensie in dit platform te 
propageren;

4. vraagt dat deze genderdimensie eveneens opgenomen wordt in de economische 
herstelplannen van de lidstaten;

5. spoort de Commissie en de lidstaten ertoe aan de in het kader van het Actieprogramma 
van Peking ontwikkelde indicatoren betreffende vrouwen en armoede1 te gebruiken als 
een instrument om toezicht te houden op de gevolgen van algemene maatregelen op 
sociaal en economisch vlak en op het vlak van de werkgelegenheid voor de strijd tegen 
armoede;

6. beklemtoont dat er in uitgebreid overleg met het Europees Parlement een Europees 
Handvest voor de rechten van de vrouw moet worden opgesteld en goedgekeurd, met als 
doel vrouwen meer rechten en kansen te geven, en dat er mechanismen moeten worden 
uitgewerkt waarmee in alle aspecten van het maatschappelijke, economische en politieke 
leven voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen kan worden gezorgd;

                                               
1Bovengenoemde conclusies van de Raad van 30 oktober 2007
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Armoede bij vrouwen tegengaan aan de hand van maatregelen op het vlak van 
tewerkstelling en sociale bescherming

7. vraagt de lidstaten specifieke programma’s uit te werken om de actieve inclusie en 
herintegratie van vrouwen op de arbeidsmarkt te bevorderen, en vraagt in het licht van de 
EU 2020-strategie, waarin de nadruk wordt gelegd op het belang van groene banen voor 
een nieuwe, duurzame economie, dat de lidstaten specifieke opleidingen aanbieden 
waarmee de hiervoor vereiste vaardigheden en kwalificaties kunnen worden verworven;

8. verzoekt de Commissie en de lidstaten de nodige maatregelen te nemen om de 
ongelijkheden tussen mannen en vrouwen op het vlak van werkgelegenheid in 
overeenstemming met de EU 2020-strategie weg te werken; dringt er ten zeerste op aan 
dat zij zich tot doel stellen de loonkloof tussen mannen en vrouwen jaarlijks met 1% te 
verminderen, zodat deze tegen 2020 met 10% kleiner is;

9. vraagt dat de Commissie een voorstel indient voor een kaderrichtlijn tot instelling van het 
beginsel van een aangepast minimuminkomen in de Europese Unie als een manier om 
armoede te bestrijden en te verminderen, daarbij rekening houdend met de nationale 
wetgeving en praktijken en met de genderdimensie; 

10. roept de lidstaten ertoe op om de toekenning van geïndividualiseerde rechten in pensioen-
en socialezekerheidsstelsels te overwegen als een instrument om het risico van armoede te 
verkleinen;

Combinatie van gezinsleven en werk door vrouwen die in armoede leven of het gevaar 
lopen arm te worden

11. verzoekt de Europese Commissie en de lidstaten de nodige maatregelen te nemen om de 
combinatie van werk en privéleven te bevorderen, zodat vrouwen die in armoede dreigen 
te verzeilen, dankzij de mogelijkheid van flexibele arbeidsformules of de toegang tot een 
voltijdse baan kunnen blijven werken; 

12. stelt met spijt vast dat de verbintenissen met betrekking tot kinderopvang die in 2002 in 
Barcelona zijn aangegaan en waarbij doelstellingen tot 2010 werden vastgelegd, bijlange 
niet zijn nagekomen; verzoekt de Raad en de lidstaten deze doelstellingen in verband met 
voorzieningen voor kinderopvang opnieuw te bestuderen; 

De bestrijding van armoede bij bejaarde vrouwen

13. benadrukt dat vrouwen vooral op oudere leeftijd meer dan mannen de kans lopen om in 
armoede te vervallen omdat stelsels voor sociale zekerheid gebaseerd zijn op het 
uitgangspunt van onafgebroken betaalde arbeid; wijst erop dat vrouwen in bepaalde 
gevallen niet aan deze vereiste voldoen doordat hun loopbaan onderbrekingen kent en zij 
met name wegens de loonkloof, zwangerschapsverlof en deeltijds werk benadeeld worden 
op de arbeidsmarkt; 

14. vraagt dat de lidstaten actie ondernemen om vrouwen faire toegang te verlenen tot 
socialezekerheids- en pensioenstelsels en om ervoor te zorgen dat het beginsel van gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen consequent wordt toegepast in 
pensioenverzekeringsstelsels; 
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De impact van genderspecifiek geweld op het risico van armoede 

15. merkt op dat geweld jegens vrouwen in de Europese Unie nog altijd een groot probleem 
vormt en het risico van armoede doet toenemen, aangezien dit geweld rechtstreekse 
gevolgen heeft voor de gezondheid van vrouwen en hun vermogen om de arbeidsmarkt te 
betreden; herhaalt zijn verzoek aan de Commissie om een Europees Jaar tegen geweld 
jegens vrouwen uit te roepen;

16. vraagt dat de lidstaten voldoende financiële middelen vrijmaken voor de ondersteuning en 
bescherming van slachtoffers van geweld, om armoede te helpen voorkomen en 
verminderen; 

De rol van maatschappelijke dialoog en van het maatschappelijk middenveld in de strijd 
tegen armoede bij vrouwen 

17. benadrukt het belang van een gestructureerde maatschappelijke dialoog voor de 
bestrijding van armoede bij vrouwen; 

18. vraagt de Commissie om organisaties uit het maatschappelijk middenveld meer financiële 
middelen ter beschikking te stellen die zij kunnen gebruiken om de gevolgen van armoede 
bij vrouwen tegen te gaan en in bedwang te houden;

Financiële middelen als instrument in de strijd tegen armoede

19. onderstreept het cruciale belang van de structuurfondsen en in het bijzonder het Europees 
Sociaal Fonds, die de lidstaten namelijk bijstaan in hun strijd tegen armoede en sociale 
uitsluiting; vraagt dat de lidstaten méér gezamenlijk gefinancierde maatregelen nemen ter 
ondersteuning van voorzieningen zoals opvangcentra voor kinderen, bejaarden en andere 
afhankelijke personen;

20. waardeert de inspanningen van de Commissie in het kader van het Progress-programma, 
en vraagt dat via dit programma specifieke acties gefinancierd worden die erop gericht 
zijn de kennis over de aard van de armoede die vrouwen in de EU treft, te vergroten en het 
debat hierover te stimuleren;

21. verheugt zich over de oprichting van een Europese microfinancieringsfaciliteit voor 
werkgelegenheid en sociale insluiting; vraagt in dit verband om specifieke maatregelen ter
verhoging van de toegankelijkheid en beschikbaarheid van microfinanciering voor 
vrouwen die moeilijkheden ondervinden om de arbeidsmarkt binnen te komen, een 
zelfstandige activiteit willen uitoefenen of een eigen micro-onderneming willen opstarten;

22. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

Hoewel armoede bij vrouwen al lang bestaat, is de systematische aanpak van dit probleem 
relatief recent. De huidige economische, financiële en sociale crisis die de Europese Unie en 
de rest van de wereld treft, heeft een aantal specifieke negatieve gevolgen met een 
rechtstreekse impact op de levens- en werkomstandigheden van vrouwen en meer algemeen 
op hun plaats in de maatschappij. Hierdoor is de noodzaak van een genderspecifieke aanpak 
van armoede bovenaan de agenda van het Europees Parlement terechtgekomen, in de vorm 
van het verslag over “het aanzicht van de vrouwelijke armoede in de Europese Unie”. 

Op wereldvlak zijn vrouwen arm in vergelijking met mannen. Dit is ook zo in de EU-
lidstaten, al bestaan er afhankelijk van het land karakteristieke verschillen. Bijna 17% van alle 
Europese vrouwen leeft officieel in armoede; als we kijken naar de indicatoren betreffende de 
arbeidsmarkt en sociale bescherming, stellen we vast dat de structurele oorzaken van armoede 
een buitensporig grote impact hebben op vrouwen. Daarnaast kunnen we stellen dat de 
bijdrage van vrouwen aan de ontwikkeling van gezin, maatschappij en economie doorgaans 
ondergewaardeerd en onderbetaald wordt.

De strijd tegen armoede vormt één van de vijf meetbare doelstellingen die de Commissie 
heeft voorgesteld in het kader van EU 2020: het aantal Europeanen dat onder de respectieve 
nationale armoedegrens leeft, moet met 25% dalen. Met andere woorden, 20 miljoen mensen 
moeten uit de armoede worden gehaald. In deze context is het heel belangrijk dat in de 
activiteiten in het kader van het Europese Jaar voor de bestrijding van armoede en sociale 
uitsluiting aandacht wordt besteed aan de verschillende gevaren en aspecten van armoede en 
sociale uitsluiting voor mannen en vrouwen.

Het is eveneens van het grootste belang de statistische capaciteit in de EU op dit vlak te 
vergroten, zodat we over betrouwbare gegevens kunnen beschikken. Daarom, en rekening 
houdend met de ontwerpconclusies van de Raad van 30 oktober 2007, moet er hard voor 
geijverd worden dat de Commissie en de lidstaten genderspecifieke indicatoren met 
betrekking tot de bestrijding van armoede en de bevordering van sociale insluiting opstellen, 
goedkeuren en monitoren.

Verder in deze tekst worden enkele essentiële kenmerken genoemd van het huidige “aanzicht 
van de vrouwelijke armoede” in Europa en in de wereld. Armoede wordt in de eerste plaats 
gekenmerkt door 3 “G’s”: gender, geografie en generaties. Voorts heeft armoede een andere 
impact op vrouwen dan op mannen als gevolg van hun verschillende functies en 
verantwoordelijkheden in de maatschappij.

Ten tweede moet de goedkeuring van besparingsmaatregelen voorafgegaan worden door een 
uitgebreide analyse waarbij ook genderaspecten in aanmerking worden genomen. Vrouwen 
werden aanvankelijk minder getroffen door de economische crisis (in termen van 
werkloosheid) doordat de economische sectoren waarin zij de meerderheid van de 
arbeidskrachten uitmaken, vooral openbare dienstensectoren zijn (onderwijs, gezondheidszorg 
enz.). Deze beroepsmatige segregatie van mannen en vrouwen zorgt er nu echter voor dat 
vrouwen het slachtoffer worden van “de herstructurering van de openbare sector” en 
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“bezuinigingen op de begroting”. Wanneer zij hun baan verliezen, nemen ze taken zoals de 
zorg voor kinderen, bejaarden en gehandicapten op zich.

Ten derde zijn de gevolgen van de recessie groter en ernstiger voor kwetsbare groepen die op 
meerdere manieren benadeeld zijn (jonge of bejaarde vrouwen, migrantenvrouwen en/of 
vrouwen uit etnische minderheden, alleenstaande moeders, vrouwen in plattelandsgebieden 
enzovoort).

Ten slotte nemen regeringen meestal anticrisismaatregelen die in de eerste plaats betrekking 
hebben op economische sectoren waar overwegend mannen werken (bouwindustrie, auto-
industrie enz.), en ‘negeren’ ze andere economische sectoren die meer vrouwen tewerkstellen 
(detailhandel, dienstensectoren enz.). 

Dit alles maakt duidelijk dat er snelle en doeltreffende oplossingen moeten worden gevonden. 
Het is de bedoeling dat het verslag over vrouwelijke armoede een aantal van deze oplossingen 
aanreikt. Gezien de waarden waarop het Europese project stoelt, mogen we ervan uitgaan dat 
de preventie en vermindering – idealiter de uitbanning – van armoede onder vrouwen een 
belangrijk element vormt van het grondbeginsel van maatschappelijke solidariteit. Daarnaast 
is er het project voor een Europees Handvest voor de rechten van de vrouw, met als doel 
vrouwen meer rechten en kansen te geven en mechanismen te promoten waarmee in alle 
aspecten van het maatschappelijke, economische en politieke leven voor gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen kan worden gezorgd. Het is dan ook meer dan wenselijk dat een dergelijk 
handvest wordt opgesteld en goedgekeurd. 

De rapporteur heeft ervoor gekozen het onderwerp van “het aanzicht van de vrouwelijke 
armoede” vanuit verschillende invalshoeken te belichten.

De vervrouwelijking van de armoede

Armoede bij vrouwen is niet zichtbaar in statistieken en socialezekerheidsstelsels. Volgens 
het jaarverslag 2010 van de Commissie over gelijkheid tussen mannen en vrouwen is armoede 
één van de domeinen met permanente seksespecifieke verschillen: vrouwen lopen een groter 
risico om in armoede terecht te komen en worden op een andere manier uit de maatschappij 
uitgesloten dan mannen, vooral bejaarde vrouwen, van wie in 2008 22% arm dreigt te worden 
tegenover 16% van de bejaarde mannen, alleenstaande moeders, die in 2008 35% kans hadden 
om in armoede te verzeilen, en andere categorieën vrouwen zoals gehandicapte vrouwen en 
vrouwen uit etnische minderheden.

Uit statistieken blijkt dat vrouwen twee derden uitmaken van de inactieve bevolking 
(63 miljoen mensen tussen 25 en 64 jaar), gedwongen deeltijdwerksters die niet als 
werkzoekend geregistreerd staan meegerekend.

Als niet naar het gezinsinkomen maar naar het individuele inkomen wordt gekeken, zou de 
armoede onder vrouwen naar schatting zelfs kunnen oplopen tot 36%, tegenover 11% voor 
wat mannen betreft. Europese vrouwen werken voorts vier keer zo veel deeltijds, hebben 
vaker tijdelijke contracten en maken vaak deel uit van de informele economie, waar geen 
arbeidscontracten worden gebruikt. 
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Het is van het grootste belang dat het onderzoek naar en de analyse van het fenomeen van “de 
vervrouwelijking van de armoede” worden voortgezet; hierbij moeten onder meer de 
gevolgen van de wereldwijde crisis voor de Europese vrouwen beoordeeld worden, zoals de 
impact op de arbeidsmarkt, scholing en opleiding, geboortecijfer, gezondheid, sociale 
bescherming, pensioenstelsels, sociale voorzieningen, toegankelijkheid van beleidsfuncties 
voor vrouwen enzovoort.

Armoede bij vrouwen tegengaan aan de hand van maatregelen op het vlak van 
tewerkstelling en sociale bescherming

Aangenomen wordt dat de integratie van vrouwen op de arbeidsmarkt van cruciaal belang is 
om armoede en sociale uitsluiting tegen te gaan. Er wordt eveneens gedacht dat de 
aanhoudende ongelijkheden tussen mannen en vrouwen op het vlak van toegang tot scholing, 
familiale verantwoordelijkheden en de algemene zorg voor een gezin essentiële factoren zijn 
voor het ontstaan van vrouwelijke armoede. 

In Cyprus, Estland, Duitsland en Letland bijvoorbeeld hebben ook werkende vrouwen meer 
kans dan werkende mannen om arm te worden. In Malta lopen werkende vrouwen een risico 
van 2% om in armoede terecht te komen, in de Tsjechische Republiek en in Denemarken 3%, 
in Letland en Polen 10% en in Griekenland 12%. Dit komt omdat vrouwen vaker dan mannen 
laagbetaalde banen hebben, deeltijds werken of tijdelijke contracten hebben, en omdat ze in 
vergelijking met mannen vaker alleenstaande ouder worden en daardoor een bijzonder risico 
op armoede lopen1.

De EU moet de Commissie met aandrang vragen een voorstel in te dienen voor een 
kaderrichtlijn tot instelling van het beginsel van een toereikend minimuminkomen in de 
Europese Unie als een manier om armoede te bestrijden en te verminderen, rekening houdend 
met de nationale wetgeving en praktijken en met de genderdimensie. De lidstaten van hun 
kant moeten adequate minimuminkomensstelsels uitwerken om de meest kwetsbare en 
getroffen bevolkingsgroepen – onder meer vrouwen – uit de armoede te halen. 

De toekenning van geïndividualiseerde rechten in pensioen- en socialezekerheidsstelsels als 
een manier om het risico van armoede te verlagen, zou een grote stap in de goede richting 
vormen.

Bijzondere aandacht moet uitgaan naar het feit dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen 
nog altijd bestaat en extreem ernstige gevolgen heeft. Deze salariskloof heeft diverse 
oorzaken, onder meer de indeling, al vanaf jonge leeftijd, van mensen volgens stereotypen. 

Een ander probleem waarmee vrouwen geconfronteerd worden, is het zogenaamde “glazen 
plafond” dat hun de toegang tot management- en topfuncties verspert. Daarnaast onderbreken 
vrouwen vaker hun betaalde loopbaan om zorg te dragen voor kinderen of bejaarde 
familieleden, wat tot armoede op latere leeftijd kan leiden. 

Het spreekt voor zich dat vrouwen in alle leeftijdscategorieën bij een scheiding meer kans 
hebben om arm te worden dan mannen. Armoede dreigt bovendien in grotere mate voor alle 
vrouwen uit kwetsbare bevolkingsgroepen, zoals gehandicapten, immigranten, etnische 
minderheden en plattelandsbewoners.

                                               
1 Gegevens uit het verslag van Eurofound van 15 april 2010 over werkende armen in Europa.
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Als gevolg van de economische crisis zullen de werkloosheidscijfers waarschijnlijk sterk 
stijgen, vooral in de openbare sector, waar veel vrouwen werken. Economische 
herstelprogramma’s moeten rekening houden met de genderdimensie en uitgaan van 
afzonderlijke gegevens voor mannen en vrouwen.

In sommige landen, zoals Ierland, wordt momenteel al gesnoeid in de financiering voor niet-
gouvernementele organisaties. Dit betekent dat vrouwen minder steunpunten zullen hebben. 

De genderdimensie moet ten volle geïntegreerd worden in de Europa 2020-strategie, zodat 
mannen en vrouwen in gelijke mate vertegenwoordigd zijn op en deelnemen aan de 
arbeidsmarkt en de gendergebonden patronen op de arbeidsmarkt doorbroken worden, en 
opdat de aanwezigheid van vrouwen in topfuncties, bestuursraden en de politiek wordt 
gegarandeerd door middel van specifieke quota.

Combinatie van gezinsleven en werk door vrouwen die in armoede leven of het risico lopen 
in armoede terecht te komen

Het bevorderen van de combinatie van werk en privéleven, zodat vrouwen die dit willen, hun 
loopbaan kunnen uitbouwen of voltijds kunnen blijven werken, vormt een cruciaal instrument 
om armoede bij vrouwen in bedwang te houden en het risico van armoede voor vrouwen te 
verminderen. 

Daarnaast zijn ook nog andere steunmaatregelen nodig, vooral voor werkende alleenstaande 
moeders: ofwel moeten zij gemakkelijker een baan met flexibele werkuren kunnen vinden, 
zodat ze hun zwaardere gezinstaken kunnen vervullen, ofwel moeten ze kunnen 
gebruikmaken van aangepaste opvangfaciliteiten voor kinderen, bejaarden en andere 
afhankelijke personen. 

De bestrijding van armoede onder bejaarde vrouwen

Vooral op latere leeftijd hebben vrouwen meer kans dan mannen om arm te worden. Het 
percentage arme vrouwelijke bejaarden is hoger dan het percentage arme mannelijke 
bejaarden (het gemiddelde risico van armoede bedraagt 22% voor bejaarde vrouwen en 16% 
voor bejaarde mannen), vooral in lidstaten waar de meeste pensioenstelsels uitkeringen nauw 
koppelen aan het inkomen dat iemand in de loop van zijn leven genoten heeft en de bijdragen 
die hij betaald heeft. Dergelijke pensioenstelsels benadelen mensen die voor hun kinderen of 
voor afhankelijke familieleden zorgen, aangezien loopbaanonderbrekingen en deeltijds werk 
een negatieve impact hebben op de totale inkomsten die zij in hun leven verdienen. 

Daarom moeten vrouwen die zorg dragen voor zieke, bejaarde of gehandicapte familieleden, 
en bejaarde vrouwen met een bijzonder laag pensioen, een aangepaste 
socialezekerheidsuitkering ontvangen. 

De impact van genderspecifiek geweld op het risico van armoede

Volgens onderzoek en studies lopen vrouwen die het slachtoffer zijn geworden van geweld, 
meer kans om arm te worden. Dat komt doordat dit geweld gevolgen heeft voor hun 
gezondheid en ertoe kan leiden dat zij hun baan kwijtraken. 20 à 25% van de volwassen 
vrouwen wordt het slachtoffer van fysiek geweld en meer dan 10% van seksueel geweld. 
Geweld ten opzichte van vrouwen is duidelijk een ernstig probleem dat met alle mogelijke 
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middelen moet worden uitgebannen. Ook moet de Commissie een Europees Jaar tegen geweld 
jegens vrouwen uitroepen.

Bijzondere aandacht moet uitgaan naar onderzoek naar het verband tussen geweld en 
armoede, en er zijn meer inspanningen nodig, in de vorm van nauwere gerechtelijke en 
politiële samenwerking op EU-niveau, om mensenhandel en seksuele uitbuiting te elimineren.

De rol van maatschappelijke dialoog en van het maatschappelijk middenveld in de strijd 
tegen armoede bij vrouwen 

De nationale en Europese overheden moeten een echte maatschappelijke dialoog voeren om 
van gedachten te wisselen over en gezamenlijk te werken aan de eliminatie van extreme 
armoede. Deze dialoog moet een concreet Europees platform vormen voor de beste praktijken 
op dit vlak. 

Bijzondere aandacht vereisen de werkzaamheden van ngo’s en de financiële steun die zij 
ontvangen van de Commissie. 

Financiële middelen als instrument in de strijd tegen armoede

De structuurfondsen, met name het Europees Sociaal Fonds, spelen een bijzonder belangrijke 
rol aangezien ze de lidstaten bijstaan in hun strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. Er zijn 
gemeenschappelijke specifieke programma’s nodig om de actieve inclusie of de herintegratie 
van vrouwen op de arbeidsmarkt te bevorderen en om voor specifieke opleidingen te zorgen 
waarmee de vaardigheden en kwalificaties kunnen worden verworven die vereist zijn voor 
nieuwe groene banen. Ten slotte moet ook de financiering van voorzieningen zoals 
kinderopvang en bejaardenzorg goed onderzocht worden.


