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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o položaju mater samohranilk
(2011/2049(INI))

Evropski parlament,

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

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

– ob upoštevanju poročila Komisije z dne 3. oktobra 2008 o uresničevanju barcelonskih 
ciljev glede varstva predšolskih otrok (KOM(2008)0638),

– ob upoštevanju poročila Komisije o enakosti žensk in moških za leto 2010 
(KOM(2009)0694),

– ob upoštevanju poročila Evropske fundacije za izboljšanje 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 17. junija 2010 o oceni rezultatov načrta za enakost 
med ženskami in moškimi 2006–2010 in priporočilih za naprej1,

– ob upoštevanju platforme EU za boj proti socialni izključenosti,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. marca 2011 o pojavni obliki revščine žensk v 
Evropski uniji2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. marca 2011 o enakosti žensk in moških v 
Evropski uniji – 20103,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 3. oktobra 2008 z naslovom „Boljše ravnotežje 
med poklicnim in zasebnim življenjem: močnejša podpora za usklajevanje poklicnega, 
zasebnega in družinskega življenja“ (KOM(2008)0635),

– ob upoštevanju svojega stališča ob prvi obravnavi z dne 20. oktobra 2010 o predlogu 
direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 92/85/EGS o 
uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav na področju varnosti in zdravja pri delu nosečih 
delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo4,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0232.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0086.
3 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0085.
4 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0373.
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– ob upoštevanju poročila Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A7-0000/2011),

Splošno stanje

A. ker postaja prevladujoči vzorec dvostarševske družine manj pogost, matere samohranilke 
pa vse pomembnejša skupina v vseh razvitih in industrializiranih državah, bodisi zaradi 
razveze, ločitve ali ker se nikoli niso poročile, in ker se je na novo stvarnost treba odzvati 
s prilagajanjem politik,

B. ker so starši samohranilci v nekaterih državah članicah še vedno družbeno zaznamovani in 
je treba priznati vlogo neformalnega mreženja pri njihovem vključevanju v družbo, 

C. ker so v Evropi starši samohranilci večinoma ženske; ker je bilo leta 2001 v povprečju 
85 % staršev samohranilcev žensk, starih od 25 do 64 let, kar pomeni, da je v celotni 
ženski populaciji mater samohranilk 5 %, v nekaterih državah članicah pa odstotek mater 
samohranilk znaša od 6 do 7,5 % (Češka, Poljska, Madžarska in Slovenija) in celo 9 % 
(Estonija, Latvija),

D. ker imajo zaradi razlik v pravnem statusu (razvezane, ločene, neporočene ali ovdovele) 
matere samohranilke različne izkušnje in so upravičene do različnih vrst dodatkov,

Zaposlovanje mater samohranilk

E. ker je 69 % mater samohranilk prisotnih na trgu dela in ker je leta 2001 v povprečju 18 % 
mater samohranilk delalo s skrajšanim delovnim časom,

F. ker s skrajšanim delovnim časom pogosto ne delajo prostovoljno, temveč zaradi 
družinskih obveznosti,

Nevarnost zdrsa pod prag revščine

G. ker je tveganje, da bodo zdrsnile pod prag revščine večje za enostarševske družine kot za 
dvostarševske; ker so najnovejši podatki v letu 2006 pokazali, da je v EU-25 32 % 
enostarševskih družin v nevarnosti, da zdrsnejo pod prag revščine, v primerjavi z 12 % 
parov z otroki,

H. ker je za matere samohranilke tveganje, da bodo izkusile finančno nestabilnost in 
revščino, večje kot za očete samohranilce, predvsem zaradi pogojev na trgu dela, vključno 
z višjo ravnijo brezposelnosti, nižjimi plačami, delom s skrajšanim delovnim časom in 
slabše plačanimi delovnimi mesti, 

Usklajevanje družinskega in poklicnega življenja

I. ker so pritiski na poklicni poti največji med 25. in 40. letom starosti, ko so otroci majhni 
in potrebujejo več starševske skrbi in njihovega časa; ker šolske in delovne ure pogosto 
niso združljive, kar je pogosto največja zapreka in omejitev pri usklajevanju družinskega 
in poklicnega življenja,

J. ker so težave staršev samohranilcev dvojne v primerjavi z dvostarševskimi družinami, saj 
ne morejo vsakodnevnih skrbstvenih obveznosti deliti z nikomer,
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Splošno stanje

1. izraža spodbudo delu vseh organizacij in neformalnih omrežij, ki delajo z materami 
samohranilkami, zlasti v državah, kjer ni posebne podpore enostarševskim družinam ali jo 
je zelo malo;

2. izraža spodbudo združenjem, ki pomagajo materam samohranilkam, naj pripravljajo 
izobraževalne tečaje, ki bodo omogočala zaposlovanje mater samohranilk in jim pomagala 
izboljšati samozavest;

3. spodbuja razvoj spletnih klepetalnic in spletnih dopisnih forumov ter telefonskih linij za 
pomoč, ki bodo neposredno namenjene materam samohranilkam, da se zmanjša njihova 
osamljenost in jim omogoči izmenjava primerov najboljše prakse o njihovih potrebah;

4. spodbuja pripravo izobraževalnih tečajev za starše, s katerimi bi materam samohranilkam 
pokazali najboljše načine za opravljanje zahtevne naloge vzgajanja otrok, in bi otrokom 
omogočile uravnotežen življenjski ritem; 

Zaposlovanje mater samohranilk

5. poudarja, da je treba materam samohranilkam omogočiti dostop do izobraževanja, kar še 
zlasti velja za mlade matere, ki v nosečnosti pogosto opustijo izobraževanje; to bi jim 
omogočilo, da pridobijo kvalifikacije in povečajo možnosti za pridobitev kakovostnega 
dela in da postanejo finančno neodvisne;

6. poudarja, da je treba spodbujati razvoj otroškega varstva, kot so vrtci, in olajšati dostop do 
izobraževanja in iskanja zaposlitve za matere samohranilke;

Nevarnost zdrsa pod prag revščine

7. spodbuja države članice, naj si delijo primere najboljše prakse pri podpori enostarševskim 
družinam, zlasti v obdobju finančne krize, ki je položaj staršev samohranilcev poslabšala; 

8. poziva države članice, naj zagotovijo enako obravnavo ter s pomočjo splošnih dodatkov 
ohranjajo visoko kakovostni življenjsko raven za vse otroke, ne glede na zakonski status 
njihovih staršev, da ne bi revščina prešla tudi na otroke; 

9. spodbuja države članice, naj uvedejo politike zagotavljanja finančne podpore za 
enostarševske družine v obliki posebnih prejemkov, davčnih olajšav za enostarševska 
gospodinjstva ali druge davčne olajšave za starše samohranilce po nacionalni zakonodaji; 

10. poziva države članice, naj zagotovijo, da starši, ki nimajo skrbništva, redno plačujejo 
podporo (preživnino); 

Usklajevane družinskega in poklicnega življenja

11. poudarja, da bi bilo treba dati prednost ravnotežju med poklicnim in zasebnim življenju in 
uvesti družini bolj prijazne delovne pogoje, kot so gibljiv delovni čas, delo na daljavo in 
varstvene in druge, otrokom namenjene zmogljivosti, otroške jasli itd.;
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12. poudarja, da je potrebna večja udeležba očetov, da se materam samohranilkam omogoči 
ravnotežje med poklicnim in zasebnim življenjem; je seznanjen s tem v zvezi, da v 
nekaterih državah članicah deljeno skrbništvo skoraj ne obstaja;

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

Matere samohranilke so pogosto spregledana skupina, saj je temu vprašanju zelo težko nadeti 
obličje. Ker se matere samohranilke razlikujejo po starosti (ki gre lahko nad 40 let) in po 
socialno-ekonomskem okolju, iz katerega prihajajo, ni določljivega in vidnega lobija, ki bi 
lahko zagovarjal interese vseh mater samohranilk, kajti politike na vsako mater učinkujejo 
drugače. Geografsko se pogled na matere samohranilke ter njim namenjene politike po Evropi 
opazno razlikujejo. V južnih sredozemskih državah (Italija, Portugalska, Španija, Grčija) je 
splošno sprejeto, da bo razširjena družina prostovoljno in brez finančnih nadomestil pomagala
pri vzgoji otroka z enim staršem. V severnih in nordijskih državah (Francija, Švedska, 
Nemčija, Danska) delujejo državni socialni sistemi, ki materam samohranilkam zagotavljajo 
prejemke in politiko socialne pomoči. V vzhodnoevropskih državah članicah obstaja mešanica 
politik, saj se nekatere oklepajo čvrstih družinskih vrednot iz časov komunističnih režimov, 
druge pa imajo mešanico severno- in južnoevropskih politik. Medtem ko geografska 
razporeditev, skupaj s starostnimi in družbenoekonomskimi razlikami že otežuje materam 
samohranilkam, da bi se organizirale in lobirale, pa je biti mati samohranilka v Evropi še 
toliko bolj zahtevno, ker mnogi na samohranilstvo mater gledajo kot na začasno stanje, ki se 
lahko spremeni, ko mati samohranilka najde novega partnerja 

Trenutno je pet odstotkov evropskih žensk mater samohranilk. Matere samohranilke so 
pogosto zmotno označene za zgolj neodgovorne najstnice, medtem ko v resnici matere 
samohranilke, stare med 25 in 64 let, predstavljajo 85% vseh staršev samohranilcev v Evropi. 
Negativni učinki gospodarske in finančne krize, ki jih je občutila celotna evropska skupnost, 
so še posebej močno prizadeli ženske. Posledice so še toliko hujše za veliko večino mater 
samohranilk, ki so v najboljših delovnih letih (med 25 in 40 letom starosti). 

Evropske matere samohranilke, ki jih že tako obremenjuje razlika v plačilu med spoloma, še 
dodatno omejuje težavna odločitev o izbiri med zadolževanjem ali skrbjo za svoje otroke. 
Poleg visoke stopnje brezposelnosti mater samohranilk, na vzdrževane otroke močno vpliva 
tudi krožna narava revščine. Ti otroci imajo na voljo manj sredstev, ki omogočajo uspeh pri 
šolanju, in tako manj možnosti, da bodo vstopili na trg dela na konkurenčni ravni. 

Zdravstveno stanje mater samohranilk je tudi po statističnih podatkih manj trdno kot zdravje 
mater v družinah z obema staršema. Matere samohranilke so bolj obremenjene, saj same 
opravljajo naloge, ki jih običajno opravljata oba starša. Pogosto si ne morejo privoščiti 
ustrezne zdravstvene oskrbe ali se temeljito spočiti.

Po statističnih podatkih so matere samohranilke po vsej Evropi manj izobražene kot njihove 
poročene vrstnice. To je še zlasti obremenjujoče zato, ker mlade nekvalificirane matere 
samohranilke, ki jih šolanje ni usposobilo za delo kasneje v življenju in ki nimajo dejanskih 
delovnih izkušenj, nimajo veliko možnosti, da bi našle zaposlitev. Poleg tega je veliko 
delovnih mest, ki so na voljo materam samohranilkam, s skrajšanim delovni časom ali za 
nizko plačilo, kar zelo otežuje uravnotežen način življenja za njihove otroke ali napredovanje 
pri delu.
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Načini za boj proti neenakostim, s katerimi se soočajo matere samohranilke v Evropi

Nujno je, da različne države članice s tem poročilom obravnavajo vprašanje mater 
samohranilk tako, da vlagajo v raziskave tega vprašanja in raziskave spodbujajo. Pri tem naj 
izkoristijo novoustanovljeni Evropski inštitut za enakost spolov v Vilni. Poleg tega naj 
začnejo države članice preko lastnih raziskovalnih dognanj v dialogu z drugimi državami 
članicami deliti primere najboljše izvajalske prakse in rešitev ter se iz njih učiti. 

Spodbujajo naj se nacionalne politike, ki bodo zagotavljale neposredne subvencije preko 
nakupa hrane. Prehrambeni kuponi državam članicam omogočajo boj proti krožni naravi 
revščine s tem, da materam samohranilkam nudijo finančno pomoč. 

Omogočijo naj se davčni krediti za starše samohranilce, kot že obstajajo v Avstriji, Belgiji, na 
Nizozemskem in Združenem kraljestvu.

Materam samohranilkam in njihovim vzdrževanim otrokom je treba zagotoviti dajatve 
zdravstvenega varstva, da se prepeči posledice dejstva, da za otroke ne skrbita oba starša. 
Ugoden ukrep bi bila evropska pobuda državi članici, ki materam samohranilkam in njihovim 
vzdrževanim otrokom, katerih dohodek je pod povprečnim nacionalnim dohodkom, omogoča 
zdravstveno varstvo.

Evropa bi morala omogočiti davčne olajšave in pobude za podjetja, ki nudijo dnevno varstvo 
in jasli v podjetju samem, kar materam samohranilkam omogoča, da delajo, medtem ko so 
njihovi otroci v varstvu, kjer jih izobražujejo. Zagotoviti je treba dodatne olajšave podjetjem, 
ki pripravijo izobraževalne tečaje za matere samohranilke o zahtevni nalogi upravljanja 
materinstva in dela. Nizozemska, kjer je otroška podpora za matere samohranilke brezplačna, 
je primer prakse, ki bi jo lahko podobno izvajale druge države članice.

Materam samohranilkam bi bilo treba na lokalni, državni in EU ravni omogočiti prožne oblike 
zaposlovanja, kot so delo s skrajšanim delovnim časom, delo na daljavo in e-službe, da bi 
lahko usklajevale zasebno in poklicno življenje. 

Materam samohranilkam je treba dati prednost pri dodeljevanju cenovno dostopnih stanovanj. 

Materam samohranilkam je treba dodeliti ustrezne dodatne dajatve za brezposelnost za 
vsakega vzdrževanega otroka. Države članice lahko pri izvajanju tega uporabijo primer 
Nemčije, kjer so že dvignili dodatke za brezposelnost materam samohranilkam z 
vzdrževanimi otroki. 


