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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om situationen för ensamstående mödrar
(2011/2049(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

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

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

– 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 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 17 juni 2010 om utvärderingen av resultaten från 
färdplanen för jämställdhet 2006–2010 och rekommendationer för framtiden1,

– med beaktande av den europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning,

– med beaktande av sin resolution av den 8 mars 2011 om fattigdom bland kvinnor i 
Europeiska unionen2,

– med beaktande av sin resolution av den 8 mars 2011 om jämställdhet mellan kvinnor och 
män i Europeiska unionen – 20103,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 3 oktober 2008 ”Bättre balans i 
livet: ökat stöd för att göra det lättare att kombinera arbete och familj” (KOM(2008)0635),

– med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av den 20 oktober 2010 om 
förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets 
direktiv 92/85/EEG om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för 
arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar4,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2010)0232.
2 Antagna texter, P7_TA(2011)0086.
3 Antagna texter, P7_TA(2011)0085.
4 Antagna texter, P7_TA(2010)0373.



PE462.848v01-00 4/8 PR\864476SV.doc

SV

– med beaktande av betänkandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet 
mellan kvinnor och män (A7-…/2011), och av följande skäl:

Allmän situation

A. Den förhärskande familjemodellen med två föräldrar blir allt mindre vanlig. 
Ensamstående mödrar utgör en alltmer betydande grupp i alla utvecklade och 
industrialiserade länder, oavsett om deras situation beror på skilsmässa, separation eller att 
de aldrig varit gifta. Det finns därför behov av att bemöta denna nya verklighet genom att 
anpassa politiken.

B. I vissa medlemsstater är ensamstående föräldrar fortfarande socialt stigmatiserade. Vikten 
av informellt nätverkssamarbete för att integrera dem bör erkännas. 

C. De allra flesta ensamstående föräldrarna i Europa är kvinnor. 2001 var i genomsnitt 
85 procent av de ensamstående föräldrarna mödrar i åldrarna 25–64 år. Detta innebär att 
5 procent av den kvinnliga befolkningen som helhet var ensamstående mödrar. I vissa 
medlemsstater uppgick de ensamstående mödrarna till mellan 6 och 7,5 procent (Polen, 
Slovenien,Tjeckien och Ungern) och i andra till hela 9 procent (Estland, Lettland).

D. Eftersom de ensamstående mödrarnas civilstånd varierar (skild, separerad, ogift eller 
änka) skiljer sig deras situationer åt och de tilldelas olika former av stöd.

Sysselsättning för ensamstående mödrar

E. 69 procent av de ensamstående mödrarna är aktiva på arbetsmarknaden. År 2001 arbetade 
i genomsnitt 18 procent av de ensamstående mödrarna deltid.

F. Dessa deltidslösningar är ofta inte frivilliga, utan beror på begränsande familjeskäl.

Risk för fattigdom

G. Hushåll med en ensamstående förälder löper större risk att drabbas av fattigdom än 
hushåll med två föräldrar. Enligt de senaste uppgifterna som fanns tillgängliga 2006 löpte 
32 procent av enföräldershushållen i EU-25 risk att drabbas av fattigdom jämfört med 
12 procent av alla föräldrapar med barn.

H. Ensamstående mödrar löper sannolikt större risk än ensamstående fäder att drabbas av 
ekonomisk otrygghet och fattigdom, framför allt på grund av sin situation på 
arbetsmarknaden med bland annat högre arbetslöshet, lägre löner och fler deltidsarbeten 
eller arbeten av lägre kvalitet. 

Att förena familje- och arbetsliv

I. Karriärkraven är som störst i åldrarna mellan 25 och 40 år, medan barnen fortfarande är 
små och kräver mer omsorg och tid från föräldrarna. Skoltider och arbetstider är ofta 
oförenliga, vilket ofta är det största hindret och den huvudsakliga begränsningen när det 
gäller att förena familje- och arbetsliv.
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J. Ensamstående föräldrar ställs inför dubbelt så mycket svårigheter som familjer med 
två föräldrar, eftersom de inte kan dela på det dagliga ansvaret för omvårdnaden av 
barnen.

Allmän situation

1. Europaparlamentet uppmuntrar det arbete som utförs av alla de organisationer och 
informella nätverk som arbetar för ensamstående mödrar, särskilt i länder där det finns 
litet eller inget särskilt stöd för familjer med ensamstående föräldrar.

2. Europaparlamentet uppmuntrar föreningar som arbetar för att stödja ensamstående mödrar 
att erbjuda utbildningskurser i syfte att underlätta för ensamstående mödrar att få arbete 
och bidra till att förbättra deras självkänsla.

3. Europaparlamentet uppmuntrar till utveckling av nätbaserade och interpersonella 
chattforum eller hjälptelefonlinjer som inriktas direkt mot ensamstående mödrar för att 
göra dem mindre isolerade och göra det möjligt för dem att utbyta åsikter och bästa 
metoder om sina behov.

4. Europaparlamentet uppmuntrar till utveckling av föräldrakurser för att förbereda 
ensamstående mödrar inför och lära dem att hantera den svåra uppgiften att uppfostra ett 
barn som ensamstående förälder och ge barnet en balanserad livsrytm. 

Sysselsättning för ensamstående mödrar

5. Europaparlamentet understryker behovet av att underlätta tillgång till utbildning för 
ensamstående mödrar, särskilt unga mödrar, som ofta avbryter sin utbildning under 
graviditeten. Detta skulle göra det möjligt för dem att skaffa sig kvalifikationer och 
därmed maximera sina chanser att få ett högkvalitativt arbete och bli ekonomiskt 
oberoende.

6. Europaparlamentet betonar behovet av att uppmuntra utveckling av barnomsorg, 
exempelvis daghem, och att avsevärt underlätta tillgången till utbildning och möjligheten 
att söka arbete för ensamstående mödrar.

Risk för fattigdom

7. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att utbyta bästa metoder när det gäller att 
stödja familjer med ensamstående föräldrar, särskilt i samband med den ekonomiska 
krisen som förvärrar situationen för ensamstående föräldrar. 

8. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att garantera lika behandling och att 
upprätthålla en hög livskvalitet för alla barn oavsett föräldrarnas civilstånd genom att 
tillhandahålla allmänna barnbidrag för att fattigdom inte ska föras vidare till barnen. 

9. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att utarbeta strategier som syftar till att 
ge ekonomiskt stöd till enföräldershushåll i form av bidrag för ensamstående föräldrar, 
skatteavdrag för enföräldershushåll eller andra skattelättnader för ensamstående föräldrar 
som är förenliga med den nationella lagstiftningen.
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10. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att bidrag (underhåll) från 
föräldrar som inte är vårdnadshavare betalas regelbundet. 

Att förena familje- och arbetsliv

11. Europaparlamentet understryker att balans mellan arbetsliv och privatliv bör prioriteras 
genom införande av mer familjevänliga arbetsvillkor såsom flexibel arbetstid och 
distansarbete samt genom utveckling av barnomsorg, daghem osv.

12. Europaparlamentet betonar att för att underlätta balans mellan arbetsliv och privatliv för 
ensamstående mödrar krävs större engagemang från barnens fäder. Parlamentet 
konstaterar i detta sammanhang att delad vårdnad nästan inte alls förekommer i vissa 
medlemsstater.

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

Ensamstående mödrar är en demografisk kategori som ofta förbises, eftersom det är mycket 
svårt att sätta ett ansikte på denna grupp. Gruppen omfattar personer i åldrar som sträcker sig 
över fyrtio år och från alla socioekonomiska förhållanden. Ensamstående mödrar saknar 
därför en identifierbar, synlig lobby som kan tala för alla ensamstående mödrar, eftersom 
politiska åtgärder påverkar olika mödrar på olika sätt. Geografiskt sett kan man se skillnader 
inom Europa i uppfattningar och politik gentemot ensamstående mödrar. I de sydliga 
Medelhavsstaterna (Italien, Portugal, Spanien, Grekland) är det allmänt godtaget att familj 
och släkt får hjälpa till att ta hand om barn till ensamstående föräldrar på frivillig basis och 
utan ersättning. I Nordeuropa och Norden (Frankrike, Sverige, Tyskland, Danmark) finns det 
statliga välfärdssystem som erbjuder ensamstående mödrar förmåner samt politik för socialt 
bistånd. I de östeuropeiska medlemsstaterna råder i allmänhet en blandning av olika politiska 
åtgärder. Vissa stater håller fast vid de starka familjevärderingarna från kommunistregimerna 
medan andra använder sig av en blandning av nordeuropeisk och sydeuropeisk politik. Den 
geografiska uppdelningen samt skillnader i ålder och socioekonomiska förhållanden gör det 
svårt för ensamstående mödrar att organisera sig och bedriva lobbyverksamhet. Dessutom är 
det i mångas ögon stigmatiserande att vara ensamstående mor, en tillfällig situation som kan 
förändras när modern hittar en ny partner. Detta gör det till en ännu större utmaning att vara 
ensamstående mor i Europa. 

För närvarande är fem procent av de europeiska kvinnorna ensamstående mödrar. 
Ensamstående mödrar stämplas ofta felaktigt som en grupp som enbart består av oansvariga 
tonåringar. I själva verket är 85 procent av alla ensamstående föräldrar i Europa ensamstående 
mödrar i åldrarna mellan 25 och 64 år. De negativa effekterna av den ekonomiska och 
finansiella krisen har varit kännbara för hela det europeiska samhället, och kvinnor har 
drabbats särskilt hårt. Krisens inverkan har varit ännu större på en stor majoritet av de 
ensamstående mödrar som är i bästa arbetsföra ålder (25–40 år). 

De europeiska ensamstående mödrarna missgynnas redan genom löneklyftan mellan könen 
och hämmas ytterligare av det svåra valet mellan att skuldsätta sig och ta hand om sina barn. 
Fattigdomens konjunkturkänsliga natur bidrar inte bara till den höga arbetslösheten bland 
ensamstående mödrar utan påverkar även starkt barn som är beroende av en ensamstående 
mor för sin försörjning. Dessa barn har färre resurser för att kunna lyckas med sin utbildning, 
vilket leder till att de får färre möjligheter att komma in på arbetsmarknaden på 
konkurrenskraftig nivå. 

Ensamstående mödrars hälsotillstånd är också statistiskt sett mindre stabilt än hos mödrar i 
familjer med två föräldrar. Ensamstående mödrar utsätts för större stress eftersom de 
ensamma utför alla de uppgifter som vanligen utförs av två föräldrar. Ofta har de inte råd med 
tillräcklig sjukvård och får inte tillräcklig vila.

Statistiskt sett har ensamstående mödrar i hela Europa lägre utbildning än gifta mödrar. Detta 
är ett särskilt betungande hinder för unga, okvalificerade ensamstående mödrar eftersom det 
är mycket osannolikt att de kan få ett arbete utan utbildning. Detta gör att de förblir 
okvalificerade för arbeten senare i livet eftersom de saknar praktisk arbetslivserfarenhet. 
Många av de arbeten som finns att få för ensamstående mödrar är dessutom bara på deltid och 
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underbetalda. Detta gör det mycket svårt för dessa mödrar att skapa balans i livet för sina barn 
eller avancera inom arbetslivet.

Metoder för att bekämpa de orättvisor som ensamstående mödrar står inför i Europa

Det är av avgörande vikt att detta betänkande följs upp genom att de olika medlemsstaterna 
åtgärdar problemen för ensamstående mödrar genom att investera i och främja forskning på 
detta område. I detta arbete bör de dra nytta av det nyligen inrättade 
Europeiska jämställdhetsinstitutet i Vilnius. Dessutom bör medlemsstaterna med hjälp av sina 
enskilda forskningsresultat inleda dialog med andra medlemsstater för att utbyta information 
och lära av varandra när det gäller det bästa sättet att genomföra åtgärder och de bästa 
lösningarna. 

Nationell politik som garanterar indirekta subventioner genom livsmedelsinköp bör 
uppmuntras. Matkuponger utgör en möjlighet för medlemsstaterna att bekämpa den 
konjunkturkänsliga fattigdomen genom att ge ekonomiskt stöd till ensamstående mödrar. 

Ensamstående föräldrar kan även få skatteavdrag. För närvarande finns förfaranden för detta i 
Belgien, Nederländerna, Storbritannien och Österrike.

Hälso- och sjukvårdsförmåner bör ges till ensamstående mödrar och deras minderåriga barn 
för att uppväga att det inte finns två föräldrar som bidrar till försörjningen. Ett europeiskt 
incitament till medlemsstater som erbjuder hälso- och sjukvård för mödrar och barn vars 
inkomster understiger den genomsnittliga nationella inkomsten skulle vara en positiv åtgärd. 

EU bör erbjuda skattelättnader och incitament till företag som erbjuder barnpassning och 
daghem på arbetsplatsen så att ensamstående mödrar kan arbeta medan deras barn får omsorg 
och undervisning. Dessutom bör skattelättnader ges till företag som erbjuder 
utbildningskurser för ensamstående mödrar om den komplexa uppgiften att vara mor och 
arbetstagare. Ett exempel på liknande praxis som kan genomföras i andra medlemsstater är 
systemet i Nederländerna, där ensamstående mödrar får gratis stöd. 

Flexibla arbetsmöjligheter som deltidsarbete, distansarbete och e-arbete bör erbjudas på lokal, 
nationell och europeisk nivå för ensamstående mödrar så att de kan förena familje- och 
arbetsliv. 

Ensamstående mödrar bör prioriteras vid tilldelning av bostäder till rimlig kostnad. 

Ensamstående mödrar bör tilldelas extra arbetslöshetsersättning för varje barn de har 
vårdnaden om. Medlemsstaterna kan använda Tyskland som mönster för att genomföra denna 
åtgärd, eftersom Tyskland redan tillämpar ökad arbetslöshetsersättning för ensamstående 
mödrar som har barn att försörja. 


