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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om fattigdom bland kvinnor i Europeiska unionen
(2010/2162(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artiklarna 2 och 3.3 andra stycket i EU-fördraget,

– med beaktande av artiklarna 8, 151, 153 och 157 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt,

– med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, bland 
annat bestämmelserna om sociala rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män, 

– med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

– med beaktande av Förenta nationernas internationella konvention från 1966 om 
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, 

– med beaktande av FN:s konvention från 1979 om avskaffande av all slags diskriminering 
av kvinnor,

– med beaktande av Pekingdeklarationen och handlingsprogrammet, som antogs under den 
fjärde världskonferensen om kvinnor den 15 september 1995,

– med beaktande av millennieutvecklingsmålen som Förenta nationerna fastställde 2000, 
särskilt första målet (att minska extrem fattigdom och svält) och tredje målet (att främja 
jämställdhet),

– med beaktande av resolution 1558 (2007) från Europarådets parlamentariska församling 
on feminiseringen av fattigdom,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 2006 
om genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och 
män i arbetslivet (omarbetning)1,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1098/2008/EG av den 
22 oktober 2008 om Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning 
(2010)2,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 283/2010/EU av den 
25 mars 2010 om inrättande av ett europeiskt instrument Progress för mikrokrediter för 
sysselsättning och social delaktighet3,

– med beaktande av utkastet till rådets slutsatser av den 30 oktober 2007 om översynen av 

                                               
1 EUT L 204, 26.7.2006. s. 23.
2 EUT L 298, 7.11.2008, s. 20.
3 EUT L 87, 7.4.2010, s. 1
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medlemsstaternas och EU-institutionernas genomförande av handlingsprogrammet från 
Peking – indikatorer för kvinnor och fattigdom (13947/07),

– med beaktande av kommissionens rapport av den 3 oktober 2008 om förverkligande av 
Barcelonamålen avseende barnomsorg före den obligatoriska skolåldern 
(KOM(2008)0638),

– med beaktande av kommissionens rapport om jämställdhet mellan kvinnor och män –
2010 (KOM(2009)0694),

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument som åtföljer kommissionens rapport 
om jämställdhet mellan kvinnor och män – 2010 (SEK(2009)1706),

– med beaktande av kommissionens meddelande om en strategi för jämställdhet 2010–2015 
(KOM(2010)0491),

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument som åtföljer kommissionens rapport 
om en strategi för jämställdhet 2010–2015 (SEK(2010)1079) och (SEK(2010)1080),

– med beaktande av kommissionens meddelande om Europa 2020 – en strategi för smart 
och hållbar tillväxt för alla (KOM(2010)2020),

– med beaktande av rapporten om den andra europeiska livskvalitetsundersökningen: 
familjeliv och arbete av den 24 mars 2010 från Europeiska institutet för förbättring av 
levnads- och arbetsvillkor (Eurofound),

– med beaktande av sin resolution av den 13 oktober 2005 om kvinnor och fattigdom i 
Europeiska unionen1,

– med beaktande av sin resolution av den 18 november 2008 med rekommendationer till 
kommissionen om tillämpningen av principen om likalön för kvinnor och män2,

– med beaktande av sin resolution av den 6 maj 2009 om aktiv inkludering av människor 
som är utestängda från arbetsmarknaden3,

– med beaktande av sin resolution av den 10 februari 2010 om jämställdhet mellan kvinnor 
och män – 20094,

– med beaktande av sin resolution av den 17 juni 2010 om jämställdhetsaspekterna av den 
ekonomiska och finansiella krisen5,

– med beaktande av sin resolution av den 17 juni 2010 om utvärderingen av resultaten från 
färdplanen för jämställdhet 2006–2010 och rekommendationer för framtiden6,

                                               
1 EUT C 233E, 28.9.2006, s. 130.
2 EUT C 16E, 22.1.2010, s. 21.
3 Antagna texter, P6_TA (2009)0371.
4 Antagna texter, P7_TA(2010)0021.
5 Antagna texter, P7_TA (2010)0231.
6 Antagna texter, P7_TA (2010)0232.
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– med beaktande av sin resolution av den 7 september 2010 om kvinnornas roll i ett 
åldrande samhälle1,

– med beaktande av sin resolution av den 19 oktober 2010 om kvinnor med otrygga 
anställningsförhållanden2,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet 
mellan kvinnor och män och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor 
(A7-.../2010), och av följande skäl:

A. Enligt ovannämnda beslut 1098/2008/EG bör verksamheten inom ramen för Europeiska 
året för bekämpning av fattigdom och social utestängning beakta de olika risker med och 
dimensioner av fattigdom och social utestängning som drabbar kvinnor och män. I dag 
lever 79 miljoner européer under fattigdomsgränsen, och 17 procent av alla kvinnor i EU:s 
27 medlemsstater lever i fattigdom.

B. EU har ställts inför en stor ekonomisk, finansiell och social kris som drabbar kvinnor på 
arbetsmarknaden och i privatlivet, särskilt kvinnor som riskerar att hamna i fattigdom.

C. Att bekämpa fattigdom är ett av de fem mätbara mål som kommissionen har satt upp för 
EU 2020. Integrerad riktlinje nr. 10 i Europa 2020-strategin (att främja social delaktighet 
och bekämpa fattigdom) skulle uppmuntra till antagandet av nationella strategier för att 
skydda kvinnor som riskerar att bli utestängda, och garantera ensamstående föräldrar eller 
äldre kvinnor inkomsttrygghet.

D. Sysselsättningen bland kvinnor ligger på i genomsnitt 59,1 procent. Den genomsnittliga 
löneklyftan mellan kvinnor och män är sedan 2000 stor (mellan 14 och 17,4 procent), och 
den könssegregerade arbetsmarknaden har direkta konsekvenser för kvinnor.

F. Det finns avsevärda åldersskillnader och skillnader mellan kvinnor och män i fråga om 
hur mycket tid som läggs på obetalt arbete och det dagliga omsorgs- och hushållsarbetet. 
Kvinnor i synnerhet drar det tyngsta lasset när det gäller obetalt arbete.

G. Tillgång till stödtjänster såsom barnomsorg, omsorg om äldre och andra omsorgsberoende 
personer är viktigt för en jämn könsfördelning på arbetsmarknaden och som ett sätt att 
förebygga och minska fattigdom.

H. Kvinnor, framför allt på landsbygden, tillhör den informella ekonomin, och är inte 
registrerade på den officiella arbetsmarknaden, eller har korta anställningskontrakt, vilket 
medför särskilda problem när det gäller kvinnors sociala rättigheter, däribland rättigheter i 
samband med graviditet, mammaledighet och amning, intjänande av pensionsrättigheter 
och tillgång till social trygghet.

I. Könsrelaterat våld utgör också ett stort hinder för jämställdheten och är nära kopplat till 
risken att hamna i fattigdom. Människosmuggling är en modern form av slaveri som i stor 

                                               
1 Antagna texter, P7_TA (2010)0306.
2 Antagna texter, P7_TA (2010)0365.
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utsträckning drabbar kvinnor och flickor och är en viktig bidragande faktor till fattigdom.

J. Villkoren för vissa grupper av kvinnor som ofta utsätts för dubbel diskriminering, såsom 
kvinnor med funktionshinder, kvinnor med omsorgsansvar, äldre kvinnor, 
invandrarkvinnor och kvinnor som tillhör minoriteter, särskilt romer, innebär en ökad risk 
att hamna i fattigdom och social utestängning.

Feminiseringen av fattigdom

1. Europaparlamentet anser att förebyggande och minskning av fattigdomen bland kvinnor är 
en viktig del av den grundläggande principen om social solidaritet som är ett av EU:s 
åtaganden.

2. Europaparlamentet har tagit del av kommissionens meddelande om en strategi för 
jämställdhet 2010–2015 och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att anta ett 
jämställdhetsperspektiv som ett nyckelinslag i alla gemensamma strategier och nationella 
program för att utrota fattigdom och bekämpa social utestängning. 

3. Europaparlamentet ser positivt på kommissionens initiativ om en europeisk plattform mot 
fattigdom och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att främja 
genusdimensionen i denna plattform.

4. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta hänsyn till genusdimensionen i sina 
planer för ekonomisk återhämtning.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att tillämpa de 
indikatorer för kvinnor och fattigdom som togs fram i samband med handlingsprogrammet 
från Peking1 som ett verktyg för att övervaka följderna av bredare sociala, ekonomiska 
och sysselsättningsmässiga strategier för att minska fattigdomen.

6. Europaparlamentet betonar behovet av att enas om och anta en europeisk stadga för 
kvinnors rättigheter, genom ett brett samråd med Europaparlamentet, för att förbättra 
kvinnors rättigheter och möjligheter och för att främja mekanismer i syfte att uppnå 
jämställdhet i alla delar av det sociala, ekonomiska och politiska livet.

Bekämpning av fattigdom bland kvinnor genom arbetsmarknadspolitik och socialt skydd

7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta fram särskilda program för att främja 
aktiv inkludering eller återintegrering av kvinnor på arbetsmarknaden och särskild 
utbildning så att de får de färdigheter och kvalifikationer som behövs mot bakgrund av
Europa 2020-strategin som lägger tonvikt vid gröna jobb för en ny hållbar ekonomi.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta nödvändiga 
åtgärder för att utrota den bristande jämställdheten inom sysselsättning som en del av 
Europa 2020-strategin. Parlamentet uppmuntrar starkt till att man ska ha som mål att 
minska löneklyftan mellan kvinnor och män med 1 procent om året för att uppnå målet om 
en 10-procentig minskning före 2020.

                                               
1 Rådets ovannämnda slutsatser av den 30 oktober 2007.
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9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå ett ramdirektiv om upprättande av 
principen om en adekvat minimiinkomst i EU som ett sätt att bekämpa och minska 
fattigdom, med beaktande av nationella lagar och metoder och med tillbörlig hänsyn till 
genusdimensionen. 

10. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att överväga att bevilja individanpassade 
pensionsrättigheter och sociala trygghetssystem som ett verktyg för att bekämpa 
fattigdomsrisken.

Förening av familje- och arbetsliv för kvinnor som lever i fattigdom eller riskerar att 
hamna i fattigdom

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta nödvändiga 
åtgärder för att främja möjligheten att förena arbets- och privatliv, så att kvinnor som 
riskerar att hamna i fattigdom får möjlighet att göra karriär, genom att ge tillgång till 
flexibla arbetsförhållanden eller heltidsarbete. 

12. Europaparlamentet beklagar att de åtaganden som gjordes i Barcelona 2002, som inriktade 
sig på barnomsorg, och fastställande av mål för 2010, är långt ifrån uppfyllda. Parlamentet 
uppmanar rådet och medlemsstaterna att tänka över de ovannämnda målen om 
barnomsorg. 

Bekämpning av fattigdom bland äldre kvinnor

13. Europaparlamentet betonar att kvinnor löper större risk att drabbas av fattigdom än män, 
särskilt äldre kvinnor, eftersom de sociala trygghetssystemen grundas på principen om 
kontinuerligt avlönat arbete. Parlamentet påpekar att kvinnor i vissa fall inte uppfyller 
detta krav på grund av avbrott i deras arbete och att de straffas i form av diskriminering på 
arbetsmarknaden, särskilt genom löneklyftan, vid mammaledighet och deltidsarbete. 

14. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta åtgärder för att se till att kvinnor 
får lika tillgång till de sociala trygghets- och pensionssystemen och att principen om lika 
behandling av kvinnor och män tillämpas konsekvent i pensionsförsäkringssystemen. 

Konsekvenserna av könsrelaterat våld för fattigdomsrisken 

15. Europaparlamentet påpekar att våld mot kvinnor fortfarande är ett stort problem på 
EU-nivå, som får allt större konsekvenser för fattigdomsrisken, eftersom det har en direkt 
inverkan på kvinnors hälsa och deras förmåga att komma ut på arbetsmarknaden. 
Parlamentet uppmanar återigen kommissionen att inrätta ett europeiskt år för bekämpning 
av våld mot kvinnor.

16. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att anslå tillräckliga medel som stöd och 
skydd för våldsoffer och som ett sätt att förebygga och minska fattigdom. 
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Social dialog och det civila samhället i kampen mot fattigdom bland kvinnor 

17. Europaparlamentet betonar vikten av en strukturerad social dialog i kampen mot fattigdom 
bland kvinnor. 

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att öka de ekonomiska anslagen som kan 
användas av organisationer inom det civila samhället för att bekämpa och stävja 
effekterna av kvinnors fattigdom.

Garantera finansiering som ett sätt att bekämpa fattigdom

19. Europaparlamentet betonar vikten av strukturfonderna, särskilt Europeiska socialfonden, 
som är ett viktigt verktyg för att hjälpa medlemsstaterna att bekämpa fattigdom och social 
utestängning. Parlamentet efterlyser mer samfinansierade åtgärder från medlemsstaterna 
för att stödja tjänster som barnomsorg och omsorg för äldre och omsorgsberoende 
personer.

20. Europaparlamentet ser positivt på kommissionens insatser inom ramen för Progress-
programmet och efterlyser särskilda åtgärder som ska finansieras genom detta program för 
att öka medvetenheten och främja en diskussion om de olika dimensionerna av fattigdom 
som drabbar kvinnor i EU.

21. Europaparlamentet ser positivt på inrättandet av ett europeiskt instrument för 
mikrokrediter för sysselsättning och social delaktighet. Parlamentet efterlyser i detta 
hänseende särskilt skräddarsydda åtgärder som inriktar sig på att säkerställa ökad tillgång 
och tillgänglighet till mikrofinansiering för kvinnor som har svårt att komma in på 
arbetsmarknaden eller vill etablera sig som egenföretagare eller starta egna mikroföretag.

22. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

Även om fattigdom bland kvinnor har varit en verklighet länge är det inte förrän relativt 
nyligen som man har börjat tackla frågan på ett systematiskt sätt. Den rådande ekonomiska, 
finansiella och sociala krisen i EU och resten av världen har genererat en rad specifika 
negativa följder som direkt påverkar kvinnors levnads- och arbetsförhållanden, och deras plats 
i samhället i allmänhet. Mot bakgrund av detta fördes behovet av ett jämställdhetsperspektiv i 
samband med fattigdom högst upp på Europaparlamentets dagordning genom betänkandet om 
fattigdom bland kvinnor. 

På global nivå är kvinnor fattiga i förhållande till män. Detta är verkligheten i EU:s samtliga 
medlemsstater, även om man kan hitta specifika variationer beroende på land. Man räknar 
med att nästan 17 procent av de europeiska kvinnorna lever i fattigdom. Med hänsyn till 
indikatorerna för arbetsmarknaden och socialt skydd har de strukturella orsakerna till 
fattigdom en oproportionerlig effekt på kvinnor. Samtidigt kan man säga att kvinnors bidrag 
till familjens, samhällets och ekonomins utveckling ofta är underskattat och underbetalt.

Att bekämpa fattigdom är ett av de fem mätbara mål som kommissionen har satt upp för 
EU 2020, och för att uppnå detta bör antalet europeiska medborgare som lever under den 
nationella fattigdomsgränsen minskas med 25 procent, så att man hjälper över 20 miljoner 
människor ur fattigdomen. I detta sammanhang är det mycket viktigt att verksamheten inom 
ramen för Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning beaktar de 
olika risker med och dimensioner av fattigdom och social utestängning som drabbar kvinnor 
och män.

Utvecklingen av statistisk kapacitet inom EU på detta område är ytterst viktig för att vi ska få 
tillförlitliga uppgifter.  I detta sammanhang och som en påminnelse av utkastet till rådets 
slutsatser av den 30 oktober 2007 bör kommissionen och medlemsstaterna starkt uppmuntras 
till att identifiera, anta och övervaka könsspecifika indikatorer inom fattigdomsutrotning och 
främja social delaktighet.

Nedan följer några nyckelaspekter som definierar den rådande fattigdomen bland kvinnor i 
Europa och på global nivå. För det första har fattigdom tre ”G”-dimensioner: en 
genusrelaterad, en geografisk och en generationsrelaterad dimension. Den har även olika 
inverkan på kvinnor och män, beroende på deras roller och ansvarsområden i samhället, med 
hänsyn till myndigheternas attityder och reaktioner. 

För det andra behövs en omfattande analys innan man vidtar åtstramningsåtgärder, där man 
även tar hänsyn till jämställdhetsaspekter. Kvinnor drabbades till en början inte så hårt av den 
ekonomiska krisen (i form av arbetslöshet) eftersom den ekonomiska sektor där de utgör 
majoriteten av arbetskraften är offentliga tjänster (utbildning, hälso- och sjukvård osv.). 
Denna yrkesrelaterade segregering mellan könen innebär dock att kvinnor nu faller offer för 
”omstruktureringen av den offentliga sektorn” och ”budgetnedskärningar”, förlorar sina jobb 
och i stället ägnar sig åt barnomsorg, omsorg om äldre och funktionshindrade m.m.

Den tredje aspekten är att lågkonjunkturens följder är större och mer skadliga för sårbara 
grupper som är missgynnade på flera olika sätt (unga eller äldre kvinnor, invandrarkvinnor 
och/eller kvinnor som tillhör etniska minoriteter, ensamstående mödrar, kvinnor i 
landsbygdsområden osv.).
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Den fjärde aspekten är att regeringarna i allmänhet främjar krisåtgärder som riktar sig till 
mansdominerade sektorer av ekonomin (byggindustrin, bilfabriker osv.), medan andra 
ekonomiska sektorer som domineras av kvinnor ignoreras (detaljhandeln, tjänstesektorn osv.).  

Mot bakgrund av detta står det klart att det behövs snabba och effektiva lösningar. I 
betänkandet om fattigdom bland kvinnor kommer man att försöka ta fram några av dessa 
lösningar. Med tanke på de värderingar som ligger till grund för EU-projektet får man utgå 
ifrån att förebyggande och minskning, om inte utrotning, av fattigdomen bland kvinnor är en 
viktig del av den grundläggande principen om social solidaritet. Samtidigt strävar man i den 
europeiska stadgan för kvinnors rättigheter efter att förbättra kvinnors rättigheter och 
möjligheter och främja mekanismer för att uppnå jämställdhet inom alla aspekter av det 
sociala, ekonomiska och politiska livet, varför det är mer än önskvärt att enas om och anta
den. 

Föredraganden har valt att gripa sig an frågan om fattigdom bland kvinnor genom att föreslå 
följande intresseområden:

Feminiseringen av fattigdom

Fattigdomen bland kvinnor förblir dold i statistiken och i de sociala trygghetssystemen. Enligt 
kommissionens årsrapport för 2010 om jämställdhet mellan kvinnor och män är fattigdom ett 
av de områden där det fortfarande finns en klyfta mellan könen. Kvinnor löper större risk att 
hamna i fattigdom och drabbas på ett annat sätt av social utestängning, särskilt äldre kvinnor, 
för vilka risken att hamna i fattigdom 2008 var 22 procent (jämfört med 16 procent för äldre 
män), ensamstående föräldrar, för vilka motsvarande siffra var 35 procent 2008, och andra 
kategorier av kvinnor såsom funktionshindrade och kvinnor som tillhör etniska minoriteter.

Enligt statistiken svarar kvinnor för två tredjedelar av den inaktiva befolkningen (63 miljoner 
personer mellan 25 och 64 år), vilket omfattar ofrivilligt deltidsanställda som inte är 
registrerade som arbetslösa.

Det bör understrykas att fattigdomen bland kvinnor enligt uppskattningar skulle kunna uppgå 
till hela 36 procent (jämfört med 11 procent för män) om ser till enskild inkomst snarare än 
hushållets inkomst. I Europa är deltidsarbete är fyra gånger vanligare bland kvinnor. 
Visstidsanställningar är vanligare bland kvinnor, och kvinnor tillhör ofta den informella 
ekonomin där det saknas anställningskontrakt. 

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt behovet av att fortsätta med forskning och analyser om 
fenomenet ”feminisering av fattigdom”, där man bland annat bedömer effekterna av den 
globala krisen på europeiska kvinnor, bland annat effekterna på arbetsmarknaden, inom 
utbildning, när det gäller födelsetal, hälsa, socialt skydd, pensionssystem, sociala stödtjänster, 
kvinnors tillgång till beslutsfattande positioner osv.

Bekämpning av fattigdom bland kvinnor genom arbetsmarknadspolitik och socialt skydd

Integreringen av kvinnor på arbetsmarknaden anses vara nyckeln till att bekämpa fattigdom 
och social utestängning. Den bristande jämställdhet som fortfarande råder mellan män och 
kvinnor i fråga om tillgång till utbildning, familjeansvar och det allmänna familjeunderhållet 
tros vara viktiga orsaker till fattigdomen bland kvinnor. 
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Av den arbetande befolkningen löper kvinnor större risk att drabbas av fattigdom än män i 
exempelvis Cypern, Estland, Lettland eller Tyskland. Fattigdomsrisken bland arbetande 
kvinnor varierar mellan 2 procent i Malta, 3 procent i Tjeckien och Danmark, 10 procent i 
Polen och 12 procent i Grekland. Följaktligen är det vanligare bland kvinnor än bland män att 
ha lågavlönade yrken, arbeta deltid eller ha visstidsanställning, och det är också fler kvinnor 
som är ensamstående föräldrar och därför löper särskilt stor risk att drabbas av fattigdom1.

Det är viktigt att man på EU-nivå starkt uppmuntrar kommissionen att föreslå ett ramdirektiv 
om upprättande av principen om en adekvat minimiinkomst i EU som ett sätt att bekämpa och 
minska fattigdom, med beaktande av nationella lagar och metoder och med tillbörlig hänsyn 
till genusdimensionen. Medlemsstaterna bör upprätta system för adekvat minimiinkomst för 
att hjälpa de mest sårbara grupperna ur fattigdom, med tanke på att kvinnor tillhör en av de 
mest drabbade grupperna. 

Ett stort steg framåt skulle vara att bevilja individanpassade pensionsrättigheter och sociala 
trygghetssystem som ett verktyg för att bekämpa fattigdomsrisken.

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt den fortsatta löneklyftan mellan män och kvinnor, som 
får extremt allvarliga konsekvenser. Löneklyftan har olika orsaker, bland annat de stereotyper 
som börjar i tidig ålder. 

Ett annat problem som kvinnor står inför är det så kallade glastaket som hindrar dem från att 
nå chefs- och topptjänster. Obetalda avbrott från arbetet för att ta hand barn eller äldre 
anhöriga är vanligare bland kvinnor, vilket leder till fattigdom i högre ålder. 

Det är uppenbart att kvinnor, oavsett åldersgrupp, löper mycket större risk att drabbas av 
fattigdom än män efter en separation från sin partner.  Kvinnor i alla sårbara grupper såsom 
funktionshindrade, invandrare, etniska minoriteter eller människor på landsbygden löper 
större risk att drabbas av fattigdom.

Den ekonomiska krisen kommer troligen att innebära att arbetslösheten ökar drastiskt, särskilt 
i den offentliga sektorn där kvinnor är överrepresenterade. Återhämtningsplanerna bör beakta 
genusdimensionen och bygga på könsuppdelade uppgifter.

Finansieringen till frivilligorganisationer och jämställdhetsorgan håller redan på att skäras ned 
i vissa EU-länder som Irland. Kvinnor kommer att ha färre ställen att vända sig till för stöd. 

Europa 2020-strategin bör innehålla ett jämställdhetsperspektiv för att förbättra lika 
representation och delaktighet på arbetsmarknaden, bryta mönstret med segregering på 
arbetsmarknaden, samtidigt som man ser till att kvinnor representeras i topptjänster genom 
särskild kvotering i styrelser och inom politiken.

Förening av familje- och arbetsliv för kvinnor som lever i fattigdom eller riskerar att 
hamna i fattigdom

Att främja möjligheten att förena arbets- och privatliv, för att de kvinnor som så önskar ska 

                                               
1 Uppgifterna bygger på Eurofounds rapport ”Working poor in Europe” (arbetande fattiga i Europa) av den 
15 april 2010.
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kunna satsa på sina karriärer eller arbeta heltid, betraktas som en nyckelfaktor för att stävja 
effekterna av fattigdom bland kvinnor eller minska de risker som kvinnor utsätts för. 

Det behövs även ytterligare stödåtgärder, särskilt för arbetande ensamstående mödrar, 
antingen genom att göra det lättare att hitta arbetsformer med flexibla arbetstider så att de kan 
uppfylla sina mer omfattande familjeåtaganden eller genom att tillhandahålla lämplig 
barnomsorg och omsorg för äldre och omsorgsberoende personer.  

Bekämpning av fattigdom bland äldre kvinnor

Det är ett faktum att kvinnor löper större risk att hamna i fattigdom än män, särskilt äldre 
kvinnor. Fattigdomsnivån är högre bland äldre kvinnor än bland äldre män (risken att hamna i 
fattigdom är i genomsnitt 22 procent för äldre kvinnor, jämfört med 16 procent för äldre män), 
särskilt i medlemsstater där de dominerande pensionssystemens förmåner är nära kopplade till 
livsinkomster och inbetalningar. Sådana pensionssystem missgynnar personer som tar hand 
om barn eller omsorgsberoende anhöriga eftersom deras karriärsavbrott och deltidsarbete 
minskar deras livsinkomster. 

Därför måste man ge tillräckligt stöd i form av social trygghet till de kvinnor som tar hand om 
sjuka, äldre eller funktionshindrade familjemedlemmar och till äldre kvinnor som har en 
särskilt låg pension. 

Konsekvenserna av könsrelaterat våld för fattigdomsrisken

Forskning och undersökningar har visat att kvinnor som råkat ut för våld löper större risk att 
drabbas av fattigdom, eftersom våldet får konsekvenser för deras hälsa och kan leda till 
arbetslöshet. Det bör understrykas att runt 20–25 procent av alla kvinnor utsätts för psykiskt 
våld, och över 10 procent sexuellt våld, någon gång under sina vuxna liv.

Våld mot kvinnor är ett stort problem som måste bekämpas med alla tillgängliga medel, och 
kommissionen uppmanas därför att inrätta ett europeiskt år mot kvinnovåld. 

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att på nytt överväga sambandet mellan våld och 
fattigdom, och det krävs ytterligare insatser för att utrota människosmuggling och sexuellt 
utnyttjande genom ett närmare straffrättsligt och polisiärt samarbete på EU-nivå.

Social dialog och det civila samhället i kampen mot fattigdom bland kvinnor 

En genuin social dialog bör utvecklas tillsammans med de nationella och europeiska 
myndigheterna för att utbyta synpunkter och bidra till att besegra extrem fattigdom, och ge ett 
konkret exempel på bästa praxis på EU-nivå inom detta område. 

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt frivilligorganisationernas arbete, där man även tar 
hänsyn till deras ekonomiska stöd från kommissionen. 
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Garantera finansiering som ett sätt att bekämpa fattigdom

Strukturfonderna, särskilt Europeiska socialfonden, är viktiga verktyg för att hjälpa 
medlemsstaterna att bekämpa fattigdom och social utestängning. Särskilda program bör 
samfinansieras för att främja aktiv inkludering eller återintegrering av kvinnor på 
arbetsmarknaden och särskild utbildning med hänsyn till de färdigheter och kvalifikationer 
som behövs för nya gröna jobb. Tillbörlig uppmärksamhet bör även ägnas åt finansieringen av 
stöd till upprättandet av stödtjänster såsom barn- och äldreomsorg.


