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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie oblicza ubóstwa kobiet w Unii Europejskiej
(2010/2162(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 2 oraz art. 3 ust. 3 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 8, 151, 153 i 157 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając Kartę praw podstawowych UE, a zwłaszcza jej postanowienia dotyczące 
praw socjalnych oraz równości mężczyzn i kobiet, 

– uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka z 1948 r.,

– uwzględniając Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych 
Organizacji Narodów Zjednoczonych z 1966 r., 

– uwzględniając Konwencję ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji 
kobiet (konwencja CEDAW), przyjętą w 1979 r.,

– uwzględniając deklarację pekińską i platformę działania 4. Światowej Konferencji Kobiet, 
przyjęte w Pekinie w dniu 15 września 1995 r.,

– uwzględniając milenijne cele rozwoju określone przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych w 2000 r., zwłaszcza cel pierwszy (eliminację skrajnego ubóstwa i głodu) 
i cel trzeci (wspieranie równości mężczyzn i kobiet),

– uwzględniając rezolucję nr 1558 (2007) Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w 
sprawie feminizacji ubóstwa,

– uwzględniając dyrektywę 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 
2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego 
traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (wersja 
przeredagowana)1,

– uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1098/2008/WE z dnia 22 
października 2008 r. w sprawie Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem 
Społecznym (2010)2, 

– uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 283/2010/UE z dnia 25 marca 
2010 r. ustanawiającą europejski instrument mikrofinansowy na rzecz zatrudnienia i 
włączenia społecznego Progress3,

– uwzględniając projekt konkluzji Rady z dnia 30 października 2007 r. w sprawie przeglądu 

                                               
1 Dz.U. L 204 z 26.7.2006, s. 23.
2 Dz.U. L 298 z 7.11.2008, s. 20.
3 Dz.U. L 87 z 7.4.2010, s. 1.
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realizacji pekińskiej platformy działania przez państwa członkowskie oraz instytucje UE –
Wskaźniki dotyczące kobiet i ubóstwa (13947/07),

– uwzględniając sprawozdanie Komisji z dnia 3 października 2008 r. w sprawie realizacji 
celów barcelońskich w zakresie struktur opieki nad dziećmi do osiągnięcia wieku 
obowiązku szkolnego (COM(2008)0638),

– uwzględniając sprawozdanie Komisji w sprawie równości kobiet i mężczyzn – rok 2010 
(COM(2009)0694),

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji załączony do sprawozdania Komisji w 
sprawie równości kobiet i mężczyzn (SEK(2009)1706),

– uwzględniając komunikat Komisji w sprawie strategii na rzecz równości kobiet 
i mężczyzn 2010-2015 (COM(2010)0491),

– uwzględniając dokumenty robocze służb Komisji załączone do komunikatu Komisji w 
sprawie strategii na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2010-2015 (SEK(2010)1079) i 
(SEK(2010)1080),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Europa 2020: Strategia na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” 
(COM(2010)2020), 

– uwzględniając sprawozdanie Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i 
Pracy z dnia 24 marca 2010 r. zatytułowane „Drugie europejskie badanie dotyczące 
jakości życia: życie rodzinne i praca”,

– uwzględniając własną rezolucję z dnia 13 października 2005 r. w sprawie kobiet i ubóstwa 
w Unii Europejskiej1,

– uwzględniając własną rezolucję z dnia 18 listopada 2008 r. zawierającą zalecenia dla 
Komisji dotyczące stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet2,

– uwzględniając własną rezolucję z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie aktywnej integracji osób 
wykluczonych z rynku pracy3,

– uwzględniając własną rezolucję z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie równouprawnienia 
kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej – 20094,

– uwzględniając własną rezolucję z dnia 17 czerwca 2010 r. na temat aspektu płci w spadku 
koniunktury i kryzysie finansowym5,

– uwzględniając własną rezolucję z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie oceny wyników 
planu działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn na lata 2006-2010 oraz zaleceń na 

                                               
1 Dz.U. C 233 E z 28.9.2006, s. 130.
2 Dz.U. C 16E z 22.1.2010, s. 21.
3 Teksty przyjęte, P7_TA(2009)0371.
4 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0021.
5 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0231.
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przyszłość1,

– uwzględniając własną rezolucję z dnia 7 września 2010 r. w sprawie roli kobiet w 
starzejącym się społeczeństwie2,

– uwzględniając własną rezolucję z dnia 19 października 2010 r. w sprawie kobiet w 
niepewnej sytuacji zawodowej3,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia oraz opinię 
Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A7-0000/2010),

A. mając na uwadze, że zgodnie z wyżej wymienioną decyzją nr 1098/2008/WE działania w 
ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym powinny 
uwzględniać różne zagrożenia i wymiary ubóstwa i wykluczenia społecznego, którego 
doświadczają kobiety i mężczyźni; mając na uwadze, że 79 mln Europejczyków żyje 
poniżej progu ubóstwa, a 17% kobiet w 27 państwach członkowskich UE uznaje się za 
żyjące w ubóstwie,

B. mając na uwadze, że Unia Europejska zmaga się ze znaczącym kryzysem gospodarczym, 
finansowym i społecznym, który dotyka kobiety tak na rynku pracy, jak i w życiu 
prywatnym, zwłaszcza kobiety, którym zagraża ubóstwo,

C. mając na uwadze, że walka z ubóstwem jest jednym z pięciu mierzalnych celów Komisji 
zaproponowanych w ramach strategii Europa 2020; mając na uwadze, że zintegrowana 
wytyczna nr 10 strategii Europa 2020 (promowanie włączenia społecznego i zwalczanie 
ubóstwa) będzie zachęcać do przyjmowania krajowych strategii politycznych na rzecz 
ochrony kobiet przed zagrożeniem związanym z wykluczeniem, zapewniając 
bezpieczeństwo dochodów rodzicom samotnie wychowującym dzieci i starszym 
kobietom;

D. mając na uwadze, że wskaźnik zatrudnienia kobiet wynosi średnio 59,1%; mając na 
uwadze, że od 2000 r. średnia różnica w wysokości płac między kobietami i mężczyznami 
nadal utrzymuje się na wysokim poziomie (między 14 a 17,4%), a segregacja płciowa na 
rynku pracy ma dla kobiet bezpośrednie konsekwencje,

F. mając na uwadze, że ilość czasu poświęconego na niepłatną pracę i na codzienne 
zaangażowanie w opiekę i prace domowe w znacznym stopniu różni się w zależności od 
wieku i płci; mając na uwadze, że zwłaszcza kobiety wykonują największą ilość 
nieodpłatnej pracy;

G. mając na uwadze, że dostęp do takich usług w zakresie wsparcia, jak infrastruktura opieki 
nad dziećmi, opieki nad osobami starszymi i innymi osobami pozostającymi na 
utrzymaniu, jest istotny dla równego udziału kobiet i mężczyzn w rynku pracy oraz jako 

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0232.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0306.
3 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0365.
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sposób na zapobieganie ubóstwu i ograniczanie go,

H. mając na uwadze, że kobiety, w szczególności na obszarach wiejskich, wchodzą w skład 
nieformalnej gospodarki, nie są zarejestrowane na oficjalnym rynku pracy lub mają 
krótkoterminowe umowy o pracę, co stwarza specyficzne problemy w zakresie praw 
socjalnych kobiet, w tym praw przysługujących w okresie ciąży, urlopu macierzyńskiego i 
karmienia piersią, nabywania praw emerytalnych i dostępu do zabezpieczenia 
społecznego,

I. mając na uwadze, że przemoc związana z płcią jest również poważną przeszkodą na 
drodze do równości płci i ściśle wiąże się z zagrożeniem ubóstwem; mając na uwadze, że 
handel ludźmi jest współczesną formą niewolnictwa, która dotyka kobiety i dziewczęta, 
jest problemem o wielkiej skali i stanowi znaczący czynnik warunkujący ubóstwo,

J. mając na uwadze, że sytuacja, w jakiej znajdują się niektóre grupy kobiet, które często 
narażone są na dyskryminację z wielu przyczyn jednocześnie, jak kobiety 
niepełnosprawne, kobiety opiekujące się członkami rodziny na utrzymaniu, starsze 
kobiety, imigrantki, kobiety należące do mniejszości etnicznych, zwłaszcza kobiety 
romskie, przyczynia się do wzrostu ryzyka ubóstwa i wykluczenia społecznego,

Feminizacja ubóstwa

1. uważa, że zapobieganie ubóstwu kobiet i ograniczanie go jest istotną częścią podstawowej 
zasady społecznej solidarności, którą wyznaje Unia Europejska,

2. przyjmuje do wiadomości komunikat Komisji w sprawie strategii na rzecz równości 
kobiet i mężczyzn 2010-2015; wzywa Komisję Europejską i państwa członkowskie do 
przyjęcia perspektywy ukierunkowanej konkretnie na problemy związane z równością 
płci, jako kluczowego składnika wszystkich wspólnych strategii politycznych i krajowych 
programów mających na celu eliminację ubóstwa i zwalczanie wykluczenia społecznego; 

3. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji „Europejski program walki z ubóstwem”; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie do promowania w ramach tego programu 
problematyki równości płci;

4. wzywa państwa członkowskie do uwzględnienia problematyki równości płci w ich 
planach wychodzenia z recesji;

5. zachęca Komisję i państwa członkowskie do wdrożenia wskaźników dotyczących kobiet i 
ewolucji ubóstwa w związku z pekińską platformą działania1, jako narzędzi służących 
monitorowaniu wpływu szerszych strategii politycznych w obszarze socjalnym, 
gospodarczym i zatrudnienia na ograniczanie ubóstwa;

6. podkreśla konieczność wypracowania porozumienia w zakresie europejskiej karty praw 
kobiet i przyjęcia tej karty po przeprowadzeniu szerokich konsultacji z Parlamentem 
Europejskim, a także konieczność umocnienia praw i polepszenia szans kobiet oraz 
wspierania mechanizmów służących doprowadzeniu do większej równości płci we 

                                               
1Wyżej wspomniane konkluzje Rady z dnia 30 października 2007 r.
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wszystkich aspektach życia społecznego, gospodarczego i politycznego;

Walka z ubóstwem kobiet poprzez politykę zatrudnienia i ochrony socjalnej

7. wzywa państwa członkowskie do ustanowienia specjalnych programów w celu wspierania 
aktywnego włączenia lub ponownej integracji kobiet na rynku pracy oraz specjalnych 
szkoleń mających na celu dostarczanie umiejętności i kwalifikacji niezbędnych w świetle 
strategii Europa 2020, która kładzie nacisk na zielone miejsca pracy z myślą o gospodarce 
zrównoważonej;

8. wzywa Komisję i państwa członkowskie do podjęcia niezbędnych środków w celu 
wyeliminowania nierówności płci w zatrudnieniu w ramach strategii Europa 2020; 
zachęca z mocą do przyjęcia celu zmniejszenia o 1% rocznie różnic w wynagrodzeniu w 
zależności od płci z myślą o realizacji celu zmniejszenia różnic o 10% do 2020 r.,

9. wzywa Komisję do zaproponowania dyrektywy ramowej ustanawiającej zasadę 
odpowiedniego minimalnego wynagrodzenia w Unii Europejskiej jako sposobu na 
zwalczanie i ograniczanie ubóstwa, z uwzględnieniem przepisów i praktyk krajowych, a 
także z należytym wzięciem pod uwagę problematyki równości płci; 

10. wzywa państwa członkowskie do rozważenia przyznania zindywidualizowanych praw 
emerytalnych i modeli zabezpieczenia społecznego, jako narzędzia walki z zagrożeniem 
ubóstwem;

Godzenie życia rodzinnego z pracą przez kobiety żyjące w ubóstwie lub zagrożone ubóstwem 

11. wzywa Komisję Europejską i państwa członkowskie do podjęcia wszystkich niezbędnych 
działań w celu wspierania możliwości godzenia pracy z życiem prywatnym, w celu 
umożliwienia kobietom zagrożonym ubóstwem kontynuowania kariery zawodowej, 
poprzez zapewnienie dostępu do elastycznej organizacji pracy lub do pracy w pełnym 
wymiarze; 

12. wyraża ubolewanie w związku z tym, że jesteśmy bardzo daleko od wypełnienia 
podjętych w 2002 r. w Barcelonie zobowiązań ukierunkowanych na opiekę nad dziećmi i 
ustalających cele do 2010 r.; wzywa Radę i państwa członkowskie do ponownego 
rozpatrzenia wyżej wymienionych celów dotyczących placówek opieki nad dziećmi; 

Walka z ubóstwem wśród starszych kobiet

13. podkreśla, że ryzyko ubóstwa jest większe wśród kobiet niż mężczyzn, szczególnie w 
starszym wieku, w przypadku gdy systemy ubezpieczeń społecznych są oparte o zasadę 
ciągłego wynagradzanego zatrudnienia; wskazuje, że w niektórych przypadkach kobiety 
nie spełniają tego warunku z uwagi na przerwy w pracy oraz że odczuwają negatywne 
skutki dyskryminacji na rynku pracy, zwłaszcza ze względu na różnice w kwocie 
wynagrodzenia, ze względu na urlop macierzyński i pracę w niepełnym wymiarze czasu; 

14. wzywa państwa członkowskie od podjęcia działań w celu zapewnienia opartego na 
uczciwych warunkach dostępu kobiet do zabezpieczenia społecznego i do systemów 
emerytalnych, a także do zapewnienia spójnego stosowania zasady równego traktowania 
kobiet i mężczyzn w systemach ubezpieczeń w funduszach emerytalnych; 



PE452.590v01-00 8/14 PR\837399PL.doc

PL

Wpływ przemocy związanej z płcią na zagrożenie ubóstwem 

15. wskazuje, że przemoc wobec kobiet jest wciąż znaczącym problemem na poziomie Unii 
Europejskiej i że ma ona coraz większy wpływ na zagrożenie ubóstwem, jako że ma 
bezpośredni wypływ na zdrowie kobiet i ich zdolności związane z dostępem do rynku 
pracy; po raz kolejny wzywa Komisję do ustanowienia Europejskiego Roku walki z 
przemocą wobec kobiet;

16. wzywa państwa członkowskie do dostarczenia odpowiedniego finansowania dla celów 
wsparcia i ochrony ofiar przemocy, jako sposobu na zapobieganie ubóstwu i jego 
ograniczanie; 

Społeczny dialog i społeczeństwo obywatelskie w walce z ubóstwem kobiet 

17. podkreśla wagę zorganizowanego dialogu społecznego w walce z ubóstwem kobiet; 

18. wzywa Komisję do zwiększenia przydziałów finansowych, które mogą być 
wykorzystywane przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego w walce ze skutkami 
ubóstwa kobiet i w ograniczaniu tych skutków;

Zapewnianie finansowania jako sposób walki z ubóstwem

19. podkreśla wagę funduszy strukturalnych, zwłaszcza Europejskiego Funduszu 
Społecznego, jako kluczowego narzędzia wspierania państw członkowskich w walce z 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym; wzywa państwa członkowskie do zwiększenia 
liczby współfinansowanych działań mających na celu wsparcie takich usług, jak usługi 
opieki nad dziećmi, osobami starszymi i innymi osobami pozostającymi na utrzymaniu;

20. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki Komisji podejmowane w ramach programu Progress i 
wzywa do finansowania z tego programu konkretnych działań mających na celu 
podnoszenie wiedzy i promowanie debaty na temat różnych aspektów ubóstwa, którymi 
dotknięte są kobiety w UE; 

21. z zadowoleniem przyjmuje ustanowienie Europejskiego Instrumentu Mikrofinansowego 
na rzecz Zatrudnienia i Włączenia Społecznego; w tym kontekście wzywa do specjalnie 
zaprojektowanych działań zorientowanych na zapewnienie większego dostępu kobiet do 
mikrofinansowania oraz na zwiększenie jego dostępności dla kobiet, które zmagają się z 
trudnościami związanymi z wejściem na rynek pracy lub które pragną rozpocząć 
działalność na własny rachunek, czy też założyć własne mikroprzedsiębiorstwo;

22. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji.



PR\837399PL.doc 9/14 PE452.590v01-00

PL

UZASADNIENIE

Chociaż ubóstwo kobiet jest od dawna faktem, problem ten dopiero od niedawna 
podejmowany jest w sposób systematyczny. Obecny kryzys gospodarczy, finansowy i 
społeczny, który dotyka Unię Europejską, a także resztę świata, wywołuje szereg 
negatywnych skutków, które mają bezpośredni wpływ na warunki życia i pracy kobiet, a 
także - w ujęciu ogólnym - na ich miejsce w społeczeństwie. W tym kontekście na czele 
priorytetów w agendzie Parlamentu Europejskiego znalazła się konieczność opartego na 
problematyce płci podejścia do ubóstwa, co znajduje odzwierciedlenie w sprawozdaniu na 
temat „oblicza ubóstwa kobiet”. 

W wymiarze ogólnoświatowym kobiety w porównaniu z mężczyznami są ubogie. Taka jest 
również rzeczywistość w każdym poszczególnym państwie członkowskim UE, nawet jeżeli 
istnieją w tym względzie różnice między państwami. Prawie 17% europejskich kobiet uznaje 
się za żyjące w ubóstwie; biorąc pod uwagę wskaźniki odnoszące się do rynku pracy i 
ochrony socjalnej, okazuje się, że kobiety są nieproporcjonalnie obciążone strukturalnymi 
przyczynami ubóstwa. Jednocześnie można stwierdzić, że wnoszony przez kobiety wkład w 
rozwój rodziny, społeczeństwa i gospodarki jest w sposób systematyczny niedoceniany i w 
niedostatecznym stopniu wynagradzany.

Walka z ubóstwem jest jednym z pięciu mierzalnych priorytetów Komisji zaproponowanych 
w ramach strategii Europa 2020 i w ramach tego celu liczba Europejczyków żyjących poniżej 
krajowego progu ubóstwa powinna zostać zmniejszona o 25%, co umożliwiłoby wyjście z 
ubóstwa 20 mln ludzi. W tym kontekście bardzo istotne jest, by działania w ramach 
Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym uwzględniały różne 
zagrożenia i wymiary ubóstwa i wykluczenia społecznego, których doświadczają kobiety i 
mężczyźni.

Abyśmy mogli dysponować wiarygodnymi danymi, najistotniejsze jest rozwijanie zdolności 
statystycznych w UE w tej dziedzinie. W tym kontekście, przypominając projekt konkluzji 
Rady z dnia 30 października 2007 r., należy zdecydowanie wspierać określanie, 
przyjmowanie i monitorowanie przez Komisję i państwa członkowskie ukierunkowanych na 
płeć wskaźników w dziedzinie eliminacji ubóstwa oraz wspierania włączenia społecznego.

W dalszej kolejności odniesiemy się do kilku kluczowych aspektów, które określają obecne 
„oblicze ubóstwa kobiet” w Europie, a także w wymiarze ogólnoświatowym. Po pierwsze, 
ubóstwo charakteryzują 3 wymiary „G”: wymiar związany z płcią (ang. gender), wymiar 
geograficzny (ang. geographical) i wymiar pokoleniowy (ang. generation). Ponadto 
uwzględniwszy role i obowiązki sprawowane w społeczeństwie przez kobiety i mężczyzn, a 
także biorąc pod uwagę stanowisko i reakcje władz publicznych, okazuje się, że ubóstwo w 
nierównym stopniu dotyka kobiety i mężczyzn. 

Po drugie konieczne jest przeprowadzenie wyczerpującej analizy przed przyjmowaniem 
środków oszczędnościowych, z uwzględnieniem również aspektów dotyczących płci. Kobiety 
początkowo nie ucierpiały tak dotkliwie z powodu kryzysu gospodarczego (pod względem 
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bezrobocia), ponieważ sektory gospodarki, w których stanowią one większość siły roboczej są 
sektorami publicznymi (edukacja, zdrowie itp.). Jednakże ta segregacja zawodowa ze 
względu na płeć oznacza, że są one obecnie ofiarami „restrukturyzacji sektora publicznego” i 
„cięć budżetowych”, co objawia się w utracie pracy i przyjmowaniu takich obowiązków, jak 
opieka nad dziećmi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

Trzeci aspekt: recesja ma większy i bardziej szkodliwy wpływ w przypadku grup 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, narażonych na szereg niekorzystnych czynników 
(młode lub starsze kobiety, migrantki i/lub kobiety należące do mniejszości etnicznych, matki 
samotnie wychowujące dzieci, kobiety żyjące na obszarach wiejskich itd.).

Czwarty aspekt: w ujęciu ogólnym rządy wspierają środki antykryzysowe ukierunkowane na 
zasadniczo ekonomiczne sektory, w których większość stanowią mężczyźni (przemysł 
budowniczy, zakłady produkcji samochodów itp.), podczas gdy inne sektory gospodarki, w 
których zatrudnione są przeważnie kobiety, są „ignorowane” (sektor detaliczny, usługi itp.). 

Biorąc pod uwagę powyższe względy jasna staje się potrzeba szybkich i skutecznych 
rozwiązań. W sprawozdaniu na temat ubóstwa kobiet będziemy starali się przewidzieć część 
tych rozwiązań. Mając na uwadze wartości, na których opiera się projekt europejski, należy 
uznać, że zapobieganie ubóstwu kobiet i ograniczanie go - jeżeli nie wyeliminowanie - jest 
istotnym składnikiem podstawowej zasady społecznej solidarności. Jednocześnie bardziej niż 
pożądane jest wypracowanie porozumienia w zakresie europejskiej karty praw kobiet i 
przyjęcie jej, jako że karta ta zmierza do poprawy praw kobiet i możliwości, jakimi dysponują 
kobiety, przy jednoczesnym wspieraniu mechanizmów mających na celu doprowadzenie do 
równości płci we wszystkich aspektach życia społecznego, gospodarczego i politycznego. 

Sprawozdawczyni zdecydowała się podjąć kwestię „oblicza ubóstwa kobiet”, przyglądając się 
kilku obszarom zainteresowania:

Feminizacja ubóstwa

Ubóstwo kobiet pozostaje ukryte w statystykach i systemach zabezpieczenia społecznego. 
Zgodnie z rocznym sprawozdaniem Komisji za 2010 r. nt. równości kobiet i mężczyzn 
ubóstwo jest jednym z obszarów, w których nadal utrzymują się różnice w zależności od płci; 
mając na uwadze, że kobiety w większym stopniu zagrożone są ubóstwem i doświadczają w 
odmienny sposób wykluczenia społecznego, zwłaszcza starsze kobiety – w 2008 r. 22% 
starszych kobiet zagrożonych było ubóstwem, podczas gdy wskaźnik ten wśród mężczyzn w 
starszym wieku wyniósł 16%, w tym samym roku 35% rodziców samotnie wychowujących 
dzieci zagrożonych było ubóstwem, zagrożone były również inne kategorie wśród kobiet, 
takie jak kobiety niepełnosprawne lub kobiety należące do mniejszości etnicznych.

Według statystyk kobiety stanowią dwie trzecie nieaktywnej zawodowo ludności (63 mln 
osób w wieku 25-64 lat), w której skład wchodzą również osoby zatrudnione w niepełnym 
wymiarze czasu nie z własnej woli, które nie są zarejestrowane jako bezrobotne.

Należy podkreślić, że istnieją szacunkowe dane, według których ubóstwo wśród kobiet może 
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osiągać nawet 36%, podczas gdy wśród mężczyzn wynosi 11% (w przeliczeniu raczej na 
indywidualny dochód niż na dochód gospodarstwa domowego). Prawdopodobieństwo pracy 
w niepełnym wymiarze czasu jest cztery razy wyższe wśród europejskich kobiet, które 
również częściej mają umowę o pracę na czas określony lub wchodzą w skład nieformalnej 
gospodarki przez to, że nie mają umowy o pracę. 

Szczególną uwagę należy poświęcić konieczności dalszego prowadzenia badań i analiz w 
zakresie zjawiska „feminizacji ubóstwa”, oceniając między innymi skutki globalnego kryzysu 
dla kobiet europejskich, w tym skutki, jakie ujawniły się na rynku pracy, w sektorze edukacji 
i szkoleń, we wskaźniku urodzeń, skutki dla zdrowia, skutki w sektorze ochrony socjalnej, 
systemów emerytalnych, usług socjalnych w zakresie wsparcia, a także w dostępie kobiet do 
stanowisk decyzyjnych itp.

Walka z ubóstwem kobiet poprzez strategie w dziedzinie polityki pracy i ochrony socjalnej

Uważa się, że integracja kobiet na rynku pracy jest kwestią o kluczowym znaczeniu w walce 
z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Podobnie uznaje się, że ciągle istniejące 
nierówności między mężczyznami i kobietami w zakresie dostępu do edukacji, w zakresie 
obowiązków rodzinnych i ogólnego utrzymania rodziny są podstawowymi czynnikami 
przyczyniającymi się do ubóstwa kobiet. 

Ubóstwo osób pracujących jest wyższe wśród kobiet niż mężczyzn, np. na Cyprze, w Estonii, 
w Niemczech lub na Litwie. Zagrożenie ubóstwem wśród kobiet pracujących wynosi od 2% 
na Malcie i 3% w Republice Czeskiej i Danii do 10% na Litwie i w Polsce oraz 12% w 
Grecji. W efekcie prawdopodobieństwo zatrudnienia na niskopłatnych posadach, pracy w 
niepełnym wymiarze czasu lub zatrudnienia tymczasowego jest wyższe w przypadku kobiet 
niż mężczyzn; kobiety częściej samotnie wychowują dzieci niż mężczyźni, stąd też są 
szczególnie zagrożone ubóstwem1.

Istotne jest również, by na szczeblu UE zdecydowanie zachęcać Komisję do zaproponowania 
dyrektywy ramowej ustanawiającej zasadę odpowiedniego minimalnego dochodu w Unii 
Europejskiej, jako sposób walki z ubóstwem i ograniczania ubóstwa, mając przy tym na 
uwadze przepisy i praktyki krajowe, a także uwzględniając należycie kwestie płci. Państwa 
członkowskie powinny zapewnić odpowiednie modele minimalnego dochodu, tak aby 
wyprowadzić z ubóstwa grupy znajdujące się w najbardziej niekorzystnej sytuacji, mając przy 
tym na względzie fakt, że kobiety są jedną z najbardziej dotkniętych grup. 

Przyznawania zindywidualizowanych praw w zakresie systemów emerytalnych i 
zabezpieczenia społecznego, jako narzędzie walki z groźbą ubóstwa, mogłoby być istotnym 
krokiem naprzód.

Szczególną uwagę należy poświęcić temu, że w dalszym ciągu istnieją różnice w 
wynagrodzeniu między płciami i że wywołują one bardzo poważne konsekwencje. Różnice w 
wynagrodzeniu w zależności od płci mają różne przyczyny, wśród których znajduje się 
stereotypowe podejście, które dotyczy już osób w bardzo młodym wieku. 

                                               
1 Informacje oparte o sprawozdanie Eurofound „Working poor in Europe” (Ubodzy pracownicy w Europie) z 15 
kwietnia 2010 r.
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Innym problemem, z którym zmagają się kobiety jest tzw. niewidzialna bariera, która utrudnia 
im dostęp na stanowiska kierownicze i najwyższe stanowiska. Wśród kobiet również częstsze 
jest zjawisko bezpłatnych przerw w pracy związanych z wychowywaniem dzieci lub opieką 
nad starszymi krewnymi, co może prowadzić do ubóstwa w wieku starszym. 

Bezsprzeczne jest, że niezależnie od grupy wiekowej, po separacji partnerów kobiety w 
większy stopniu zagrożone są ubóstwem niż mężczyźni. Ponadto kobiety we wszystkich 
grupach znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, takich jak osoby niepełnosprawne, 
imigranci, należący do mniejszości etnicznych i osoby żyjące na obszarach wiejskich, są 
bardziej narażone na doświadczenie ubóstwa.

Kryzys gospodarczy prawdopodobnie doprowadzi do znacznego wzrostu stopy bezrobocia, 
zwłaszcza wśród pracowników sektora publicznego, w którym kobiety stanowią 
zdecydowaną większość. Plany wychodzenia z recesji powinny uwzględniać kwestie płci i 
opierać się na danych opracowanych z uwzględnieniem zagadnień płci.

Finansowanie organizacji pozarządowych i organizacji działających w obszarze równości 
zostało już ograniczone w niektórych państwach UE, np. w Irlandii. Będzie mniej placówek, 
do których kobiety mogą zwrócić się o pomoc. 

Strategia Europa 2020 powinna uwzględniać zagadnienia płci w celu poprawy w zakresie 
równej reprezentacji i równego udziału w runku pracy, tak aby przezwyciężyć schematy 
segregacje na rynku pracy, przy jednoczesnym zapewnieniu obecności kobiet na najwyższych 
stanowiskach za pośrednictwem specjalnych kwot mających zastosowanie do składu rad 
zarządzających i do życia politycznego.

Godzenia życia rodzinnego z pracą przez kobiety żyjące w ubóstwie lub zagrożone ubóstwem

Wspieranie godzenia pracy z życiem prywatnym, w celu umożliwienia kobietom, które 
pragną kontynuować swoją karierę zawodową lub pracować na pełny etat, uważane jest za 
kluczowy aspekt ograniczania skutków ubóstwa kobiet lub zmniejszania różnego rodzaju 
ryzyka, na które narażone są kobiety. 

Pożądane są również dodatkowe środki wsparcia, adresowane zwłaszcza do pracujących 
matek, które samotnie wychowują dzieci, ułatwiające znalezienie takich form zatrudnienia, 
które charakteryzują się elastycznymi godzinami pracy, dzięki którym kobiety te mogą 
wypełniać swoje bardziej rozległe obowiązki rodzinne, lub zapewniające stosowne usługi 
opieki nad dziećmi, osobami starszymi i osobami pozostającymi na utrzymaniu. 

Walka z ubóstwem kobiet starszych

Podkreśla się fakt, że kobiety są w większym stopniu zagrożone ubóstwem niż mężczyźni, 
zwłaszcza w starszym wieku. Wskaźnik ubóstwa wśród starszych kobiet jest wyższy niż 
wśród starszych mężczyzn (średni wskaźnik zagrożenia ubóstwem wśród starszych kobiet 
wynosi 22%, a wśród mężczyzn 16%), zwłaszcza w tych państwach członkowskich, w 
których dominujące systemy emerytalne ściśle wiążą wysokość świadczeń z zarobkami 
osiągniętymi w ciągu całego okresu aktywności zawodowej i z wniesionymi składkami. W 
takich systemach emerytalnych osoby, które opiekują się dziećmi lub innymi członkami 
rodziny pozostającymi na utrzymaniu znajdują się w gorszej sytuacji ze względu na przerwy 
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w pracy lub pracę w niepełnym wymiarze czasu, które prowadzą do obniżenia zarobków w 
całym okresie aktywności zawodowej. 

W związku z tym konieczne jest, by zapewnić stosowną pomoc w zakresie zabezpieczenia 
społecznego dla kobiet odpowiedzialnych za opiekę nad chorymi, starszymi lub 
niepełnosprawnymi członkami rodziny, a także dla kobiet, które otrzymują szczególnie niskie 
zarobki. 

Wpływ przemocy związanej z płcią na zagrożenie ubóstwem

Według przeprowadzonych badań i analiz kobiety, które doznały przemocy są w większym 
stopniu zagrożone ubóstwem, ponieważ przemoc odbija się na ich zdrowiu i może prowadzić 
do bezrobocia. Należy podkreślić, że około 20-25% kobiet w ciągu dorosłego życia 
narażonych jest na przemoc fizyczną, a ponad 10% na przemoc seksualną.

Przemoc wobec kobiet jest znaczącym problemem, który należy wyeliminować z 
wykorzystaniem dostępnych środków, Komisja natomiast powinna ustanowić Europejski Rok 
walki z przemocą wobec kobiet.

Szczególną uwagę należy poświęcić ponownemu zbadaniu zależności między przemocą a 
ubóstwem i konieczne są dalsze wysiłki mające na celu wyeliminowanie handlu ludźmi i 
seksualnego wykorzystywania poprzez ściślejszą współpracę sądowniczą i policyjną. 

Społeczny dialog i społeczeństwo obywatelskie w walce z ubóstwem kobiet 

Należy rozwinąć wspólnie z administracją krajową i europejską prawdziwy dialog społeczny 
w celu wymiany poglądów i w celu wniesienia wkładu w zwalczenia nędzy, poprzez 
dostarczanie konkretnych przykładów najlepszych praktyk w tej dziedzinie na poziomie 
europejskim. 

Szczególna uwagę należy poświęcić pracy organizacji pozarządowych z uwzględnieniem 
także otrzymywanego przez nie z Komisji wsparcia finansowego. 

Zapewnianie finansowania jako sposób walki z ubóstwem

Fundusze strukturalne, zwłaszcza Europejski Fundusz Społeczny, są kluczowymi narzędziami 
wspierania pastw członkowskich w walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 
Współfinansowane powinny być szczególne programy mające na celu promowanie 
aktywnego włączenia lub ponownej integracji kobiet na rynku pracy, a także specjalne 
programy szkoleniowe obejmujące niezbędne w kontekście nowych, zielonych miejsc pracy 
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umiejętności i kwalifikacje. Uwagę należy poświęcić również utworzeniu usług pomocy, 
takich jak opieka nad dziećmi i osobami starszymi.


