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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om enlige mødres situation
2011/2049(INI).

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, navnlig 
bestemmelserne om sociale rettigheder og ligestilling mellem kvinder og mænd, 

– der henviser til FN's konvention fra 1979 om afskaffelse af alle former for diskrimination 
mod kvinder (CEDAW),

– der henviser til Kommissionens beretning af 3. oktober 2008 om gennemførelse af 
Barcelona-målene om pasningsmuligheder for børn i førskolealderen (KOM(2008)0638),

– der henviser til Kommissionens beretning om ligestilling mellem kvinder og mænd – 2010 
(KOM(2009)0694),

– der henviser til Eurofounds rapport af 24. marts 2010 om anden europæiske 
livskvalitetsundersøgelse: Familieliv og arbejde,

– der henviser til sin beslutning af 17. juni 2010 om vurdering af resultaterne af køreplanen 
for ligestilling mellem kvinder og mænd 2006-2010 og henstillinger for fremtiden1,

– der henviser til EU-platformen mod social udstødelse,

– der henviser til sin beslutning af 8. marts 2011 om fattigdom blandt kvinder i Den 
Europæiske Union2,

– der henviser til sin beslutning af 8. marts 2011 om ligestilling mellem kvinder og mænd i 
Den Europæiske Union - 20103,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. oktober 2008 "Bedre balance mellem 
arbejdsliv og privatliv: større støtte med henblik på at forene arbejds-, privat- og 
familieliv" (KOM(2008)0635),

– der henviser til sin holdning ved førstebehandlingen den 20. oktober 2010 om forslag til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/85/EØF om 
iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under 
arbejdet for arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer4,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 

                                               
1 Vedtagne tekster P7_TA(2010)0232.
2 Vedtagne tekster P7_TA(2010)0086.
3 Vedtagne tekster P7_TA(2011)0085.
4 Vedtagne tekster P7_TA(2010)0373.
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(A7-0000/2011),

Den generelle situation

A. der henviser til, at den traditionelle familiemodel med to forældre bliver mere og mere 
sjælden, og enlige mødre får stadig større betydning som gruppe betragtet i alle 
højtudviklede og industrialiserede lande, hvad enten det sker som følge af skilsmisse, 
separation eller forældrene aldrig har været gift, hvorfor det med henblik på at reagere på 
denne nye virkelighed er nødvendigt at tilpasse politikkerne,

B. der henviser til, at enlige forældre fortsat er socialt stigmatiseret i visse medlemsstater, 
hvorfor den rolle, som uformelle netværk spiller i forbindelse med deres integration, bør 
anerkendes, 

C. der henviser til, at langt størstedelen af de enlige forældre i Europa er kvinder; der 
henviser til, at gennemsnitlig 85 % af de enlige forældre i 2001 var mødre i alderen 25 til 
64, hvilket betyder, at 5 % af den samlede kvindelige befolkning var enlige mødre, og at 
enlige mødre i visse medlemsstater udgjorde 6-7,5 % (Den Tjekkiske Republik, Polen, 
Ungarn og Slovenien) og i andre helt op til 9 % (Estland, Letland),

D. der henviser til, at situationen for enlige mødre ikke er ens, og at disse modtager 
forskellige former for støtte som følge af, at de har forskellig retlig status (fraskilte, 
separerede, ugifte eller enker),

Beskæftigelse af enlige mødre

E. der henviser til, at 69 % af de enlige mødre befinder sig på arbejdsmarkedet, og at 
gennemsnitlig 18 % af de enlige mødre arbejdede på deltid i 2001,

F. der henviser til, at løsningen med at arbejde på deltid ofte ikke sker på frivillig basis, men 
fordi det er nødvendigt af hensyn til familien,

Risiko for fattigdom

G. der henviser til, at husholdninger med en enkelt forsørger er mere sårbare over for risikoen 
for fattigdom end husholdninger med to forsørgere; der henviser til, at 32 % af de enlige 
forældre i EU 25 ifølge de senest tilgængelige oplysninger fra 2006 var truet af fattigdom, 
sammenlignet med 12 % af alle forældrepar med børn,

H. der henviser til, at enlige mødre typisk risikerer at stå over for større økonomisk 
usikkerhed og fattigdom end enlige fædre, primært på grund af de vilkår, som kvinderne 
har på arbejdsmarkedet, herunder en højere arbejdsløshed, lavere lønninger, deltidsarbejde 
eller mindre attraktive job, 

Kombinering af familie- og arbejdsliv

I. der henviser til, at karrierepresset er størst i alderen fra 25 til 40 år, mens børnene er stadig 
er små og kræver mere pleje og tid fra deres forældre; der henviser til, at skole og 
arbejdstid ofte er inkompatible størrelser, hvilket meget tit udgør den største hindring og 
begrænsning for at kombinere familie- og arbejdsliv,
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J. der henviser til, at enlige forældre konfronteres med dobbelt så mange vanskeligheder som 
dobbeltforsørgere, eftersom de ikke kan dele daglige plejeopgaver,

Den generelle situation

1. opfordrer til at fremme det arbejde, som udføres i alle organisationer og uformelle 
netværk, der arbejder for enlige mødre, navnlig i lande, hvor støtten til enlige forældre er 
meget lav eller slet ikke findes;

2. tilskynder foreninger, som arbejder til støtte for enlige mødre, til at tilbyde kurser, som 
skal gøre det lettere for enlige mødre at finde beskæftigelse samt bidrage til at øge deres 
selvværd;

3. tilskynder til udvikling af online og upersonlige chatfora eller telefonrådgivningslinjer 
rettet direkte mod enlige mødre med henblik på at gøre dem mindre isolerede og give dem 
mulighed for at udveksle synspunkter og bedste praksis om deres behov;

4. tilskynder til udvikling af forældrekurser med det formål at forberede og undervise enlige 
mødre i, hvorledes de bedst muligt håndterer den vanskelige opgave med at opfostre et 
barn på egen hånd og samtidig sikrer, at barnet får en afbalanceret livsrytme; 

Beskæftigelse af enlige mødre

5. understreger nødvendigheden af at lette adgangen til uddannelse for enlige mødre, navnlig 
for unge mødre, der ofte afbryder deres uddannelse under graviditeten; mener, at dette vil 
gøre det muligt for dem at opnå kvalifikationer og maksimere deres chancer for at få et 
mere attraktivt job og økonomisk uafhængighed;

6. understreger behovet for at fremme udviklingen af børnepasningsfaciliteter, såsom 
børnehaver, og for at lette enlige mødres adgang til uddannelse og processen med at finde 
beskæftigelse;

Risiko for fattigdom

7. opfordrer medlemsstaterne til at udveksle bedste praksis for så vidt angår støtte til enlige 
forsørgere, især i lyset af den finansielle krise, som yderligere forværrer situationen for 
enlige forældre; 

8. anmoder medlemsstaterne om at garantere ligebehandling og opretholde en høj 
livskvalitet for alle børn uanset deres forældres civilstand ved at udbetale børneydelse til 
alle børn, således at fattigdom ikke videreføres til barnet; 

9. opfordrer medlemsstaterne til at indføre politikker, som har til formål at yde finansiel 
støtte til husholdninger med enlige forsørgere i form af børnetilskud til enlige forældre, 
skattefradrag for husstande med enlige forsørgere eller andre skattemæssige fradrag for 
enlige forældre i overensstemmelse med deres nationale lovgivning;

10. anmoder medlemsstaterne om at sikre, at børnebidrag fra forældreparter, der ikke har 
forældremyndigheden, udbetales regelmæssigt; 
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Kombinering af familie- og arbejdsliv

11. understreger, at der bør sættes fokus på balancen mellem familie- og arbejdslivet ved at 
indføre mere familievenlige arbejdsvilkår, såsom fleksible arbejdstider og fjernarbejde 
samt ved bl.a. at udvikle børnefaciliteter, småbørnscentre og andre vuggestuer;

12. understreger, at det med henblik på at lette familie- og arbejdslivet for enlige mødre er 
nødvendigt med et større engagement fra fædrenes side; bemærker i denne forbindelse, at 
begrebet fælles forældremyndighed nærmest er ikke-eksisterende i visse medlemsstater;

13. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Enlige mødre udgør en demografisk kategori, som meget ofte bliver overset, eftersom det er 
meget vanskeligt at sætte ansigt på denne gruppe. Gruppen af enlige mødre, som omfatter et 
aldersspænd på mere end 40 år og indeholder alle socioøkonomiske forhold, mangler en 
identificerbar og synlig lobby, der kan arbejde for alle enlige mødre, eftersom politikker 
påvirker mødre på forskellig vis. Geografisk set kan man se en forskel i Europa med hensyn 
til, hvordan enlige mødre opfattes, hvilket også gælder de politikker, som omhandler dem. I 
de sydlige middelhavslande (Italien, Portugal, Spanien og Grækenland) er det generelt 
accepteret, at den øvrige familie frivilligt hjælper til med at opdrage børn af enlige forældre 
uden at forvente at få noget for det. I de nordlige lande og i Norden (Frankrig, Sverige, 
Tyskland og Danmark) findes der sociale velfærdsordninger, som yder støtte til enlige mødre, 
samt socialsikringspolitikker. I de østeuropæiske medlemsstater findes der en blanding af 
politikker, hvoraf visse fastholder de stærke familieværdier fra de kommunistiske regimer, og 
andre har en blanding af nord- og sydeuropæiske politikker. Mens den geografiske opdeling 
sammen med de aldersmæssige og socioøkonomiske forskelle allerede gør det vanskeligt for 
enlige mødre at organisere sig og bekæmpe den stigmatisering, som mange bliver mødt med, 
gør den generelle opfattelse af, at mødre kun er enlige i en kort periode, og at denne situation 
ændrer sig, så snart de finder sig en ny partner, det til en endnu større udfordring at være enlig 
mor i Europa. 

På nuværende tidspunkt er 5 % af de europæiske kvinder enlige mødre. Gruppen af enlige 
mødre stemples ofte fejlagtigt som udelukkende bestående af uansvarlige teenagere, mens 
sandheden er, at 85 % af alle enlige forsørgere i Europa er enlige mødre i alderen 25 til 64 år. 
De negative virkninger, som den økonomiske og finansielle krise har haft for hele den 
europæiske befolkning, har ramt kvinderne særlig hårdt. Krisens indvirkninger har været 
endnu mere alvorlige for en stor del af de enlige mødre, som befinder sig i deres bedste 
arbejdsår (25-40 år).  

De europæiske enlige mødre, som allerede er ramt af lønforskellen mellem kønnene, hæmmes 
yderligere af det svære valg mellem at optage gæld og tage vare på deres børn. Ud over den 
store arbejdsløshed blandt enlige kvinder, har den konjunkturfølsomme fattigdom store 
konsekvenser for børn, som er afhængige af enlige mødre. Disse børn har færre ressourcer til 
rådighed med hensyn til at få sig en uddannelse, hvilket begrænser deres mulighed for at 
komme ind på arbejdsmarkedet på konkurrencedygtige vilkår.  

Statistisk set er sundhedssituationen for enlige mødre også mere ustabil end for mødre i 
familier med to forsørgere. Enlige mødre er udsat for mere stress, fordi de skal udføre de 
opgaver, som normalt udføres af to forældre, alene. Ofte har de ikke råd til passende 
lægebehandling eller får ikke tilstrækkelig hvile.

Statistisk har enlige mødre i hele Europa en lavere uddannelse end gifte mødre. Denne 
hindring udgør især en stor byrde for unge ukvalificerede mødre, eftersom sandsynligheden 
for at finde beskæftigelse ikke er særlig stor uden en uddannelse, hvilket også senere i livet 
gør dem uegnet til beskæftigelse som følge af den manglende arbejdserfaring. Dertil kommer, 
at mange af de job, som står til rådighed for enlige mødre, kun er deltidsjob, som er 
underbetalt i forskellig grad, hvilket gør det meget vanskeligt at sikre deres børn en 
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velafbalanceret livsstil eller gøre fremskridt inden for erhvervslivet.

Måder, hvorpå de uligheder, som enlige mødre i Europa står overfor, kan bekæmpes

Det er bydende nødvendigt, at de forskellige medlemsstater følger denne betænkning op og 
håndterer spørgsmålet om enlige mødre ved at investere i og fremme forskningen inden for 
dette område. I forbindelse med dette arbejde bør medlemsstaterne gøre brug af det nyligt 
oprettede Europæiske Institut for Ligestilling i Vilnius. Derudover bør medlemsstaternes egne 
undersøgelsesresultater munde ud i en dialog med andre medlemsstater med henblik på at 
udveksle erfaringer og finde frem til de bedste gennemførelsesmetoder og løsninger. 

Der bør opfordres til at fastlægge nationale politikker, som garanterer indirekte støtte gennem 
køb af fødevarer. Fødevaremærker er også en måde, hvorpå medlemsstaterne kan bekæmpe 
den konjunkturfølsomme fattigdom ved at yde finansiel støtte til enlige mødre. 

En anden mulighed kunne være at give skattelettelser til enlige forældre, sådan som det er 
tilfældet i Østrig, Belgien, Nederlandene og Storbritannien.

Enlige mødre og deres mindreårige børn bør ligeledes tilbydes sygesikringsydelser for at 
opveje den omstændighed, at der ikke er to forsørgere.  Et europæisk incitament til 
medlemsstater, som leverer sundhedsydelser til mødre og børn med indkomster, som ligger 
under det nationale gennemsnit, ville være et skridt i den rigtige retning.  

Europa bør tilbyde skattelettelser og incitamenter til virksomheder, som tilbyder 
børnepasning, således at enlige mødre har mulighed for at arbejde, mens deres børn bliver 
passet og undervist. Virksomheder, som tilbyder enlige mødre undervisningskurser i at 
håndtere den vanskelig opgave det er, både at være mor og erhvervsaktiv, bør ligeledes 
tilbydes skattelettelser. Et eksempel på en lignende praksis, som også kan anvendes af andre 
medlemsstater, findes i Nederlandene, hvor støtten til børn af enlige mødre er gratis. 

Fleksible jobmuligheder, såsom deltidsarbejde, fjernarbejde og e-job, bør tilbydes på både 
lokalt og nationalt plan samt på EU-plan for enlige mødre med henblik på at gøre det muligt 
for dem at forene deres privatliv og arbejdsliv. 

Boliger, der er økonomisk overkommelige, bør fortrinsvis tilbydes enlige mødre. 

Enlige mødre bør modtage ekstra arbejdsløshedsydelser for hvert barn, som de forsørger. 
Medlemsstater kan anvende Tyskland som en model for gennemførelsen af denne 
foranstaltning, idet Tyskland allerede opererer med en øget arbejdsløshedsydelse for enlige 
mødre med mindreårige børn. 


