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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o pojavni obliki revščine žensk v Evropski uniji
(2010/2162(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 2 in drugega pododstavka člena 3(3) Pogodbe o Evropski uniji,

– ob upoštevanju členov 8, 151, 153 in 157 Pogodbe o delovanju EU, 

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti njenih določb o 
socialnih pravicah in enakosti med moškimi in ženskami, 

– ob upoštevanju splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

– ob upoštevanju Mednarodnega pakta Organizacije združenih narodov o ekonomskih, 
socialnih in kulturnih pravicah iz leta 1966, 

– ob upoštevanju Konvencije Organizacije združenih narodov o odpravi vseh oblik 
diskriminacije žensk iz leta 1979,

– ob upoštevanju deklaracije in akcijskega programa, sprejetih na četrti svetovni konferenci 
o ženskah v Pekingu 15. septembra 1995,

– ob upoštevanju razvojnih ciljev tisočletja, ki so jih opredelili Združeni narodi leta 2000, 
zlasti cilja št. 1 (izkoreninjenje skrajne revščine in lakote) in cilja št. 3 (spodbujanje 
enakosti med spoloma),

– ob upoštevanju resolucije št. 1558 (2007) parlamentarne skupščine Sveta Evrope o 
feminizaciji revščine,

– ob upoštevanju Direktive 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 
o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri 
zaposlovanju in poklicnem delu (preoblikovano)1,

– ob upoštevanju sklepa št. 1098/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
22. oktobra 2008 o evropskem letu boja proti revščini in socialni izključenosti (2010)2, 

– ob upoštevanju Sklepa št. 283/2010/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. marca 
2010 o evropskem mikrofinančnem instrumentu Progress za zaposlovanje in socialno 
vključenost3,

– ob upoštevanju osnutkov sklepov Sveta z dne 30. oktobra 2007 o pregledu izvajanja 
pekinških izhodišč za ukrepanje s strani držav članic in institucij EU – Kazalniki revščine 
med ženskami (13947/07),

                                               
1 UL L 204, 26.7.2006. str. 23.
2 UL L 298, 7.11.2008, str. 20.
3 UL L 87, 7.4.2010, str. 1.



PE452.590v01-00 4/13 PR\837399SL.doc

SL

– ob upoštevanju poročila Komisije z dne 3. oktobra 2008 o uresničevanju barcelonskih 
ciljev glede varstva predšolskih otrok (KOM(2008)638),

– ob upoštevanju poročila Komisije o enakosti med ženskami in moškimi za leto 2010 
(KOM(2009)0694),

– ob upoštevanju delovnega dokumenta Komisije, ki je bil priložen poročilu Komisije o 
enakosti med ženskami in moškimi za leto 2010 (SEC(2009)1706),

– ob upoštevanju sporočila Komisije o strategiji za enakost med ženskami in moškimi za 
obdobje 2010–2015 (KOM(2010)0491),

– ob upoštevanju delovnega dokumenta Komisije, ki je bil priložen sporočilu Komisije o 
strategiji za enakost med ženskami in moškimi za obdobje 2010–2015 (SEC(2010)1079) 
in (SEC(2010(1080),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Evropa 2020: strategija za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast“ (KOM(2010)2020, 

– ob upoštevanju poročila Evropske fundacije za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer 
(Eurofound) z dne 24. marca 2010 o drugem evropskem pregledu kakovosti življenja: 
družinsko življenje in delo,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. oktobra 2005 o ženskah in revščini v Evropski 
uniji1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 18. novembra 2008 s priporočili Komisiji o uporabi 
načela enakega plačila za moške in ženske,2

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. maja 2009 o dejavnem vključevanju oseb, 
izključenih s trga dela3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. februarja 2010 o enakosti žensk in moških v 
Evropski uniji – 20094,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. junija 2010 o vidikih enakosti spolov pri 
gospodarskem nazadovanju in finančni krizi5,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. junija 2010 o oceni rezultatov načrta za enakost 
med ženskami in moškimi 2006–2010 in priporočilih za naprej6,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 7. septembra 2010 o vlogi žensk v starajoči se 

                                               
1 UL C 233 E, 28.9.2006, str. 130.
2 UL C 16E, 22. 1. 2010, str. 21.
3 Sprejeta besedila, P6_TA(2009)0371.
4 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0021.
5 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0231.
6 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0232.
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družbi1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 19. oktobra 2010 o negotovem položaju delavk2,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravice žensk in enakost spolov in mnenja Odbora za 
zaposlovanje in socialne zadeve (A7-0000/2010),

A. ker bi v skladu z omenjenim sklepom 1098/2008/ES dejavnosti v okviru evropskega leta 
boja proti revščini in socialni izključenosti morale upoštevati različna tveganja in različne 
razsežnosti revščine in socialne izključenosti, ki jih doživijo ženske in moški; ker 79 
milijonov Evropejcev živi pod pragom revščine in ker se ocenjuje, da 17 % vseh žensk v 
27 državah EU živi v revščini,

B. ker se Evropska unija spopada z veliko gospodarsko, finančno in socialno krizo, ki vpliva 
na ženske tako na trgu dela kot tudi v njihovih zasebnih življenjih, zlasti ženske, ki 
tvegajo revščino,

C. ker je bolj proti revščini eden od petih merljivih ciljev Komisije, predlaganih za EU 2020; 
ker bi integrirana smernica št. 10 strategije Evropa 2020 (spodbujanje socialne 
vključenosti in boja proti revščini) spodbudila sprejetje nacionalnih politik za zaščito 
žensk pred tveganjem izključenosti, kar bi zagotovilo zanesljivost dohodkov za 
enostarševske družine ali starejše ženske,

D. ker je povprečna stopnja zaposlenosti žensk 59,1 %, ker od leta 200 povprečen razkorak 
med plačami po spolih ostaja velik (med 14 % in 17,4 %) in ker ima po spolu ločen trg 
dela neposredne posledice za ženske,

F. ker so v zvezi s časom, ki se porabi za neplačano delo in dnevno vključenost v nego in 
gospodinjske dejavnosti, znatne razlike po starosti in spolu; ker opravljajo ženske največ 
neplačanega dela,

G. ker je dostop do pomožnih storitev, kot so varstvo otrok in ustanove za starejše in druge 
vzdrževane osebe, pomemben za enako sodelovanje moških in žensk na trgu dela in kot 
sredstvo za preprečevanje in zmanjševanje revščine,

H. ker so ženske zlasti na podeželju, del sive ekonomije, saj niso zabeležene na uradnem trgu 
dela ali imajo kratkoročne pogodbe o zaposlitvi, kar povzroča posebne težave v zvezi s 
socialnimi pravicami žensk, vključno s pravicami med nosečnostjo, porodniškim 
dopustom in dojenjem, pridobitvijo pokojninskih pravic in dostopom do socialne varnosti,

I. ker je na spolu temelječe nasilje tudi velika ovira za enakost med spoloma in je tesno
povezano s tveganjem revščine; ker je trgovina z ljudmi sodobna oblika suženjstva, ki v 
velikem obsegu prizadene ženske in dekleta in je bistvena sestavina, ki prispeva k 
revščini,

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0306.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0365.
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J. ker razmere, v katerih živijo nekatere skupine žensk, ki se pogosto soočajo z dvojno 
diskriminacijo, kot so invalidke, ženske, ki skrbijo za vzdrževane osebe, starejše ženske, 
priseljenke in pripadnice etničnih manjšin, zlasti Romke, prispevajo k povečevanju 
tveganja, da se bodo te ženske znašle v revščini in da bodo socialno izključene,

Feminizacija revščine

1. meni, da sta preprečevanje in zmanjševanje revščine žensk pomembni sestavini 
temeljnega načela družbene solidarnosti, h kateremu je Evropska unija zavezana;

2. se je seznanil s sporočilom Komisije o strategiji za enakost med ženskami in moškimi za 
obdobje 2010–2015; poziva Evropsko komisijo in države članice, naj sprejmejo vidik 
spolov kot ključno sestavino vseh skupnih politik in nacionalnih programov za 
izkoreninjenje revščine in boj proti socialni izključenosti; 

3. pozdravlja pobudo Komisije za evropsko platformo za boj proti revščini; poziva Komisijo 
in države članice, naj na tej platformi spodbudijo razsežnost spolov;

4. poziva države članice, naj v svojih načrtih za okrevanje po recesiji upoštevajo razsežnost 
spolov;

5. spodbuja Komisijo in države članice, naj uveljavijo kazalnike o z ženskah in revščini, ki 
so se razvili v zvezi s pekinškimi izhodišči za ukrepanje1 in kot sredstvo za spremljanje 
učinka širše socialne, gospodarske in zaposlitvene politike na zmanjšanje revščine;

6. poudarja, da se je potrebno ob obsežnem posvetovanju z Evropskim parlamentom 
dogovoriti o evropski listini o pravicah žensk ter jo sprejeti, da se izboljšajo pravice in 
priložnosti žensk in se spodbudijo mehanizmi za doseganje enakosti med spoloma na vseh 
vidikih socialnega, gospodarskega in političnega življenja;

Boj proti revščini žensk s politiko dela in socialne varnosti

7. poziva države članice, naj sprejmejo posebne programe za spodbujanje dejavne vključitve 
ali ponovne vključitve žensk na trg dela in za posebno usposabljanje, ki bi nudilo 
spretnosti in kvalifikacije, ki so potrebne v luči strategije EU 2020, ki poudarja zelena 
delovna mesta za novo trajnostno gospodarstvo;

8. poziva Komisijo in države članice, naj kot del strategije EU 2020 sprejmejo ukrepe, ki so 
potrebni za odpravo neenakosti med spoloma na področju zaposlovanja; močno spodbuja, 
da bi se kot cilj določilo znižanje razlike v plačah med spoloma za 1 % vsako leto, da se 
doseže cilj zmanjšanja za 10 % do leta 2020;

9. poziva Komisijo, naj predlaga okvirno direktivo, ki bi opredelila načelo primerne 
minimalne plače v Evropski uniji kot sredstvo za boj proti revščini in za njeno zmanjšanje, 
ob upoštevanju nacionalnih zakonov in praks in ob ustreznem upoštevanju razsežnosti
spolov; 

10. poziva države članice, naj razmislijo o možnosti, da bi se kot orodje za boj proti tveganju 
                                               
1Zgoraj omenjeni sklepi Sveta s 30. oktobra 2007.
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revščine v okviru pokojninskih in socialnih shem podelile individualizirane pravice;

Usklajevanje družinskega in poklicnega življenja žensk, ki živijo v revščini ali so 
izpostavljene nevarnosti revščine

11. poziva Komisijo in države članice, naj sprejmejo ukrepe, ki so potrebni za spodbujanje 
usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, da se ženskam, ki so izpostavljene 
nevarnosti revščine omogoči, da sledijo svoji poklicni poti, in sicer tako, da se omogoči 
dostop do prilagodljive organizacije dela ali do dela s polnim delovnim časom; 

12. obžaluje, da zaveze, sprejete v Barceloni leta 2002 v zvezi z varstvom otrok in ki so 
določale cilje za leto 2010, še zdaleč niso bile izpolnjene; poziva Svet in države članice, 
naj ponovno preučijo zgoraj omenjene cilje v zvezi z ustanovami za varstvo otrok; 

Boj proti revščini med starejšimi ženskami

13. meni, da je tveganje revščine večje za ženske kot moške, zlasti v starosti, saj sistemi 
socialne varnosti temeljijo na načelu stalne plačane zaposlitve; poudarja, da v nekaterih 
primerih ženske zaradi prekinitve v zaposlitvi ne ustrezajo tem zahtevam in so kaznovane 
zaradi diskriminacije na trgu dela, zlasti zaradi razlike v plači, porodniškega dopusta in 
dela s krajšim delovnim časom; 

14. poziva države članice, naj sprejmejo ukrepe za zagotovitev pravičnega dostopa žensk do 
socialne varnosti in pokojninskega sistema ter naj zagotovijo, da je načelo enakega 
obravnavanja žensk in moških dosledno uveljavljeno v shemah pokojninskega 
zavarovanja; 

Učinek na spolu temelječega nasilja in tveganje revščine 

15. poudarja, da je nasilje do žensk še vedno velika težava na ravni Evropske unije in ima vse 
večji učinek na tveganje revščine, saj ima neposredni vpliv na zdravje žensk in njihovo 
zmožnost, da dostopajo do trga dela; spet poziva Komisijo, naj določi evropsko leto boja 
proti nasilju nad ženskami;

16. poziva države članice, naj primerno financirajo pomoč in zaščito za žrtve nasilja kot način 
preprečevanja in zmanjševanja revščine; 

Socialni dialog in civilna družba v boju proti revščini žensk 

17. poudarja pomembnost strukturiranega socialnega dialoga v boju proti revščini žensk; 

18. poziva Komisijo, naj poveča finančna sredstva, ki jih lahko porabijo organizacije civilne 
družbe za boj proti revščini žensk in za omilitev njenih učinkov;

Zagotavljanje financiranja kot sredstvo za boj proti revščini

19. poudarja pomembnost strukturnih skladov, zlasti Evropskega socialnega sklada, kot 
ključnih orodij za pomoč državam članicam v boju proti revščini in socialni izključenosti; 
poziva države članice k večjemu sofinanciranju ukrepov za pomoč storitvam, kot so 
ustanove za varstvo otrok ter ustanove za starejše in vzdrževane osebe;
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20. pozdravlja prizadevanja Komisije prek programa Progress in poziva k financiranju 
specifičnih ukrepov s pomočjo tega programa, da se poveča ozaveščenost in spodbuja 
razprava o razsežnosti revščine, ki prizadene ženske v EU;

21. pozdravlja ustanovitev evropske mikrofinančne ustanove za zaposlovanje in socialno 
vključenost; v tem okviru poziva k specifično oblikovanim ukrepom, ki bi bili usmerjeni k 
zagotavljanju večjega dostopa in večje razpoložljivosti mikrofinanc za ženske, ki se pri 
vstopu na trg dela srečujejo s težavami ali ki se želijo samozaposliti ali ustanoviti svoja 
mikropodjetja;

22. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Čeprav revščina žensk obstaja že dolgo, smo se s to težavo začeli sistematično spopadati šele 
sorazmerno pred kratkim. Sedanja gospodarska, finančna in socialna kriza, ki je prizadela 
Evropsko unijo, pa tudi preostali svet, povzroča vrsto specifičnih negativnih učinkov, ki 
neposredno vplivajo na življenjske in delovne razmere žensk in na njihovo mesto v družbi na 
splošno. Te razmere so postavile na vrh seznama prednostnih nalog Evropskega parlamenta 
potrebo po na spolu temelječem pristopu do revščine in sicer s poročilom o pojavni obliki 
revščine žensk. 

Na globalni ravni so ženske revne v primerjavi z moškimi. To velja tudi za vsako državo 
članico EU, čeprav lahko glede na državo opazimo specifične razlike. Ocenjuje se, da skoraj 
17 % evropskih žensk živi v revščini; ob upoštevanju kazalnikov v zvezi s trgom dela in 
socialno varnostjo, imajo strukturni razlogi za revščino nesorazmerno večji vpliv na ženske. 
Istočasno lahko rečemo, da je prispevek žensk k razvoju družine, družbe in gospodarstva 
redno podcenjen in premalo plačan.

Boj proti revščini je en od petih merljivih ciljev Komisije, predlaganih za EU 2020, in za ta 
namen bi bilo treba za 25 % zmanjšati število Evropejcev, ki živijo pod nacionalnimi pragovi 
revščine, s čimer bi iz revščine povzdignili 20 milijonov ljudi. V zvezi s tem je zelo 
pomembno, da dejavnosti v okviru evropskega leta boja proti revščini in socialni izključenosti 
upoštevajo različna tveganja in različne razsežnosti revščine in socialne izključenosti, ki jih 
doživijo ženske in moški;

Da bi imeli zanesljive podatke, je razvoj statističnih zmogljivosti na tem področju znotraj EU 
izjemnega pomena. V zvezi s tem in če se spomnimo na osnutke sklepov Sveta z dne 30. 
oktobra 2007, bi bilo treba aktivno spodbujati prepoznavanje, sprejetje in spremljanje po 
spolu opredeljenih kazalnikov na področjih izkoreninjenja revščine in spodbujanja socialne 
vključenosti s strani Komisije in držav članic.

V nadaljevanju bodo omenjeni nekateri ključni vidiki sedanje pojavne oblike revščine žensk v 
Evropi, pa tudi na globalni ravni. Revščina ima 3 razsežnosti: razsežnost spola, geografsko 
razsežnost in generacijsko razsežnost. Ima tudi drugačen vpliv na ženske in moške glede na 
njihove vloge in naloge v družbi, ob upoštevanju odnosa in odzivov javnih oblasti. 

Nadalje je pred sprejetjem ukrepov varčevanja potrebna celovita analiza, ki bi upoštevala tudi 
vidik spola. Gospodarska kriza žensk sprva ni tako močno prizadela (kar zadeva 
zaposlovanje), saj so sektor gospodarstva, kjer ženske predstavljajo večino delovne sile, javne 
storitve (izobraževanje, zdravje itd.). Vendar taka poklicna segregacija glede na spol pomeni, 
da so sedaj žrtve prestrukturiranja javnega sektorja in proračunskih omejitev, zato izgubljajo 
zaposlitev in sprejemajo naloge, kot so varstvo otrok, skrb za starejše in invalide itd.

Tretji vidik: učinek recesije je večji in bolj škodljiv v primeru ranljivih skupin, ki se 
spopadajo s številnimi neugodnimi položaji (mlade ali starejše ženske, priseljenke in/ali 
pripadnice etničnih manjšin, matere samohranilke, ženske na podeželskih območjih itd.).
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V splošnem vlade spodbujajo protikrizne ukrepe, ki zadevajo zlasti gospodarske sektorje, v 
katerih večinoma delujejo moški (gradbeništvo, avtomobilska industrija itd.), medtem ko se 
drugi gospodarski sektorji, ki zaposlujejo več žensk, spregledajo (trgovina, storitve itd.). 

Na osnovi tega je jasna potreba po hitrih in učinkovitih rešitvah). Poročilo o revščini žensk bo 
poskusilo deloma predstaviti te rešitve. Ob upoštevanju vrednot, na katerih temelji evropski 
projekt, bi morali domnevati, da sta preprečevanje in zmanjševanje revščine žensk, če že ne 
njeno izkoreninjenje, pomemben del temeljnega načela družbene solidarnosti. Istočasno je cilj 
evropske listine o pravicah žensk izboljšanje pravic in priložnosti za ženske, hkrati pa 
spodbujanje mehanizmov za doseganje enakosti med spoloma na vseh vidikih družbenega, 
gospodarskega in političnega življenja, zaradi česar je več kot zaželeno, da se o njej doseže 
soglasje in se jo sprejme. 

Poročevalka se je odločila, da bo obravnavala vprašanje pojavne oblike revščine žensk tako, 
da bo predlagala več interesnih področij:

Feminizacija revščine

V statistikah in shemah socialne varnosti ostaja revščina žensk skrita. V skladu z letnim 
poročilom Komisije o enakosti med ženskami in moškimi za leto 2010 je revščina eno od 
področij, na katerem razlika med spoloma ostaja; ženske so bolj izpostavjene tveganju 
revščine in drugače doživljajo socialno izključenost, zlasti starejše ženske, pri katerih je bilo 
leta 2008 tveganje revščine 22 %, medtem ko je pri starejših moških bilo 16 %, matere 
samohranilke, pri katerih je bilo leta 2008 tveganje revščine 35 %, in druge kategorije žensk, 
kot so invalidke in pripadnice etničnih manjšin.

V skladu s statistikami predstavljajo ženske dve tretjini neaktivnega prebivalstva (63 
milijonov ljudi, starih od 25 do 64 let), ki vključuje zaposlene s krajšim delovnim časom, ki se 
ne vodijo kot brezposelni.

Treba bi bilo poudariti, da obstajajo ocene, po katerih bi revščina žensk lahko dosegala 36 %, 
revščina moških pa bi bila okoli 11 %, če računamo prihodek posameznika in ne prihodka 
gospodinjstva. Za evropske ženske je štirikrat bolj verjetno, da bodo zaposlene s krajšim 
delovnim časom, bolj verjetno je, da bodo imele pogodbe za določen čas in so pogosto del 
sive ekonomije, za katero je značilno pomanjkanje pogodb o zaposlitvi.

Posebno pozornost bi bilo treba posvetiti potrebi, da se nadaljujejo raziskave in analize v 
zvezi s pojavom feminizacije revščine; med drugim bi bilo treba dognati učinke globalne 
krize na evropske ženske, vključno z učinki na trg dela, izobraževanje in usposabljanje, 
rodnost, zdravje, socialno varnost, pokojninske sheme, pomožne socialne storitve, dostop 
žensk do položajev odločanja itd.

Boj proti revščini žensk s politiko dela in socialne varnosti

Šteje, se, da je vključitev žensk v trg dela ključna za boj proti revščini in socialni 
izključenosti. Poleg tega se domneva, da so neenakosti, ki še vedno obstajajo med moškimi in 
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ženskami v zvezi z dostopom do izobrazbe, družinskimi obveznostmi in splošnim 
vzdrževanjem družine, ključni vzroki, ki vodijo k revščini žensk.

Revščina zaposlenih je večja pri ženskah kot pri moških denimo na Cipru, v Estoniji, Nemčiji 
in Latviji. Tveganje revščine zaposlenih pri ženskah niha od 2 % na Malti in 3 % v Češki 
republiki in na Danskem do 10 % v Latviji in na Poljskem ter 12 % v Grčiji. Posledično je 
bolj verjetno, da bodo ženske zaposlene na slabo plačanih delovnih mestih, da bodo zaposlene 
s krajšim delovnim časom ali za določen čas, bolj verjetno pa je tudi, da bodo edini starš v 
enostarševski družini, kar pomeni, da še posebej tvegajo revščino1.

Na ravni EU je pomembno, da se aktivno poziva Komisija, naj predlaga okvirno direktivo, ki 
bi opredelila načelo primerne minimalne plače v Evropski uniji kot sredstvo za boj proti 
revščini in za njeno zmanjšanje, ob upoštevanju nacionalnih zakonov in praks in ob ustreznem 
upoštevanju razsežnosti spolov. Države članice bi morale vzpostaviti sheme o primerni 
minimalni plači, da bi iz revščine povzdignile najbolj ranljive kategorije, ob upoštevanju, da 
so ženske ena od najbolj ranljivih skupin.

Dodeljevanje individualiziranih pravic v okviru pokojninskih shem in shem socialne varnosti 
kot sredstvo za boj proti tveganju revščine bi bil velik korak naprej.

Posebej moramo biti pozorni na dejstvo, da je razlika v plači med spoloma še vedno prisotna 
in ima zelo hude učinke. Za razliko v plači med spoloma je več vzrokov, vključno s 
stereotipiziranjem, ki začne v mladih letih.

Druga težava, s katero se srečujejo ženske, je t. im. stekleni strop, ki jim preprečuje, da bi 
dosegale managerske in vodstvene položaje. Poleg tega so neplačane prekinitve dela zaradi 
varstva in vzgoje otrok ali nege starejših sorodnikov pogostejše pri ženskah, kar v starosti 
lahko vodi do revščine.

Očitno je, da se ne glede na starostno skupino ženske ob ločitvi od partnerja soočajo z veliko 
višjim tveganjem revščine kot moški. Nadalje je za ženske v vseh bolj ranljivih skupinah, kot 
so invalidi, priseljenci, etnične manjšine ali prebivalci podeželskih območij, bolj verjetno, da 
bodo izkusile revščino.

Pričakovati je, da bo zaradi gospodarske krize brezposelnost strmo narasla, zlasti med delavci 
v javnem sektorju, kjer so ženske zelo zastopane. Načrti za okrevanje po recesiji bi morali 
upoštevati razsežnost spolov in temeljiti na podatkih, ločenih po spolu.

Financiranje nevladnih organizacij in organov za enakost se v nekaterih državah EU, kot je 
Irska, že omejuje. Ženske bodo imele manj organizacij, pri katerih bodo lahko poiskale 
pomoč.

Strategija Evropa 2020 bi morala vključevati načelo enakosti med spoloma, da bi se izboljšalo 
enako nastopanje in sodelovanje na trgu dela, da se presežejo vzorci segregacije trga dela, 
hkrati pa se s pomočjo posebnih kvot pri sestavi upravnih odborov in v politiki zagotovi 
prisotnost žensk na najvišjih mestih.

                                               
1 Podatki, ki temeljijo na poročilu fundacije Eurofound o revščini zaposlenih v Evropi z dne 15. aprila 2010.
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Usklajevanje družinskega in poklicnega življenja žensk, ki živijo v revščini ali so 
izpostavljene tveganju revščine

Spodbujanje usklajevanja dela in zasebnega življenja, da se ženskam, ki si tega žijo, omogoči, 
da sledijo svoji poklicni poti ali delajo s polnim delovnim časom, je ključni vidik omilitve 
učinkov revščine žensk ali zmanjšanja tveganj, ki so jim ženske izpostavljene.

zahtevajo se tudi dodatni podporni ukrepi, zlasti za zaposlene matere samohranilke, bodisi z 
olajšanjem iskanja oblik zaposlitve s prilagodljivim delovnim časom, da lahko izpolnjujejo 
svoje bolj obsežne družinske obveznosti, bodisi z nudenjem primernega varstva za otroke, 
starejše ali vzdrževanje osebe.

Boj proti revščini med starejšimi ženskami

Poudarja se dejstvo, da je tveganje revščine večje za ženske kakor za moške, zlasti v starosti.
Stopnja revščine je pri starejših ženskah viška kot pri starejših moških (povprečna stopnja 
tveganja revščine za starejše ženske je 22 %, za starejše moške pa 16 %), zlasti v državah 
članicah, kjer prevladujoče pokojninske sheme tesno povezujejo pravico do prejemkov z 
dohodki in prispevki v aktivni dobi. Take pokojninske sheme postavijo tiste osebe, ki skrbijo 
za otroke ali za vzdrževanje sorodnike v neugoden položaj, ker prekinitve v njihovi poklicni 
poti in delo s krajšim delovnim časom zmanjšujejo njihove skupne dohodke.

Zato je treba ženskam, odgovornim za nego bolnih, starejših ali invalidnih članov njihovih 
družin, pa tudi starejšim ženskam, ki prejemajo posebno nizko pokojnino, nuditi ustrezno 
podporo iz socialne varnosti.

Učinek na spolu temelječega nasilja in tveganje revščine

V skladu z raziskavami in študijami imajo ženske, ki so žrtve nasilja, večje tveganje revščine, 
saj sima nasilje posledice za njihovo zdravje in lahko vodi do brezposelnosti. Treba bi bilo 
poudariti, da je približno 20 do 25 % žensk v svoji odrasli dobi žrtev fizičnega nasilja, več kot 
10 % pa spolnega nasilja.

Nasilje nad ženskami je velika težava, ki jo je treba odpraviti z uporabo vseh možnih sredstev, 
Komisija pa bi morala določiti evropsko leto boja proti nasilju nad ženskami.

Posebno pozornost je treba posvetiti ponovni preučitvi povezave med nasiljem in revščino in 
nadaljnjim prizadevanjem za izkoreninjenje trgovine z ljudmi in spolnega izkoriščanja, s 
pomočjo tesnejšega pravosodnega in policijskega sodelovanja na ravni EU.

Socialni dialog in civilna družba v boju proti revščini žensk 

Z nacionalnimi upravami in evropsko upravo bi bilo treba razviti pristen socialni dialog, da se 
izmenjajo stališča in se prispeva k odpravi skrajne revščine s pomočjo konkretnega primera 
najboljše prakse na tem področju na evropski ravni.

Posebno pozornost je treba posvetiti delu nevladnih organizacij, ob upoštevanju finančne 
podpore, ki jo prejemajo od Komisije.
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Zagotavljanje financiranja kot sredstvo za boj proti revščini

Strukturni skladi, zlasti Evropski socialni sklad, so ključna orodja za pomoč državam 
članicam v boju proti revščini in socialni izključenosti. Treba bi bilo sofinancirati specifične 
programe, da se spodbudi aktivna vključitev ali ponovna vključitev žensk na trg dela, in 
posebno usposabljanje za pridobitev spretnosti in kvalifikacij, ki so potrebne za nova zelena 
delovna mesta. Treba je tudi posvetiti pozornost financiranju vzpostavljanju pomožnih 
storitev, kot so ustanove za varstvo otrok in nego starejših.


