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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om situationen for kvinder, som nærmer sig pensionsalderen
(2011/2091(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 2 og 3,

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 19,

– der henviser til chartret om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 21, 22 og 25,

– der henviser til Kommissionens meddelelse ”Strategi for ligestilling mellem mænd og 
kvinder 2010-2015” (KOM(2010)0491) af 21. september 2010,

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Konsekvenserne af befolkningsaldringen i 
EU (Rapport om befolkningsaldringen 2009)" (KOM(2009)0180) af 29. april 2009, 

– der henviser til Kommissionens henstilling af 3. oktober 2008 om aktiv integration af 
mennesker, som er udstødt fra arbejdsmarkedet (2008/867/EF)1,

– der henviser til rapporten af 22. juli 2010, som Kommisionen har fået udarbejdet med 
titlen "Access to healthcare and long-term care - Equal for women and men?"(adgang til 
sundhedspleje og langtidspleje - lige muligheder for kvinder og mænd?)",

– der henviser til rapporten af 24. november 2009, som Kommissionen har fået udarbejdet
med titlen "Gender mainstreaming active inclusion policies" (integration af kønsaspektet i 
aktive inklusionspolitikker),

– der henviser til Rådets konklusioner af 7. marts 2011 om den europæiske ligestillingspagt 
for perioden 2011-2020,

– der henviser til Rådets konklusioner af 6. december 2010 om konsekvenserne for 
beskæftigelsespolitikkerne af arbejdsstyrkens og befolkningens aldring,

– der henviser til Rådets konklusioner af 7. juni 2010 om aktiv aldring,

– der henviser til Rådets konklusioner af 30. november 2009 om en sund og værdig 
tilværelse,

– der henviser til Rådets konklusioner af 8. juni 2009 om ligestilling mellem kvinder og 
mænd: aktiv og værdig aldring

– der henviser til rapporten fra Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og 
Arbejdsvilkårene "Arbejdsvilkår for en aldrende arbejdsstyrke" af 1. maj 2008,

– der henviser til den internationale Madridhandlingsplan for ældre, der blev vedtaget på 

                                               
1 EUT L 307 af 18.11.2008, s. 11.
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den anden verdenskonference om ældre (A/CONF.197/9 8) den 12. april 2002,

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

– der henviser til sin beslutning af 7. september 2010 om kvindernes rolle i et aldrende 
samfund1,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 
(A7-0000/2011),

A. der henviser til, at Europa 2020-strategien fastsætter et overordnet beskæftigelsesmål på 
75 % for både kvinder og mænd og et mål om, at antallet af de, der risikerer at blive 
fattige, skal nedbringes med 20 mio.; der henviser til, at gruppen af kvinder over 50 med 
alle dennes særlige karakteristika derfor er en afgørende aldersgruppe for opfyldelsen af 
begge mål, 

B. der henviser til, at vedvarende kønsstereotyper, der forværres yderligere af den 
forskelsbehandling, som de ældre på arbejdsmarkedet udsættes for, især forringer ældre 
kvinders beskæftigelsesmuligheder,

C. der henviser til, at Europas fremtidige økonomiske konkurrenceevne og velstand er 
afhængig af dets evne til fuldt ud at bruge arbejdskraftressourcerne, ikke blot gennem en 
forlængelse af beskæftigelsesperioderne i løbet af livscyklen, men også gennem 
vedtagelse af passende politikker til forening af arbejds-, familie- og privatliv,

D. der henviser til, at den erhvervsdygtige befolkning (20-64 år) steg med 1,8 % i EU's 27 
medlemsstater mellem 1990 og 2010, den ældre befolkning (65 år og derover) med 3,7 % 
og antallet af unge mennesker (0-19 år) faldt med 5,4 %; der henviser til, at 
befolkningsgruppen på 65 år og derover forventes at stige fra 17,4 % i 2010 til 30 % i 
20602,

E. der henviser til, at risikoen for fattigdom blandt ældre kvinder i 2008 var på 22 % mod 
16 % blandt ældre mænd3,

F. der henviser til, at beskæftigelsesprocenten for kvinder i alderen 55-64 år var på 37,8 % i 
2009 mod 54,8 % for mænd i samme alder4,

G. der henviser til, at arbejdsløshedsprocenten er højere for kvinder end for mænd i 21 
medlemsstater, og selv om langtidsarbejdsløsheden er højere for mænd end for kvinder i 
12 lande, er det mere sandsynligt, at kvinders arbejdsløshed er skjult som "inaktivitet", 
hvis de er gift eller har børn,

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0306.
2 Arbejdsdokument: Demography report 2010, Europa-Kommissionen, side 62.
3 List of 100 inequalities, Det Europæiske Ligestillingsinstitut
4 Rapport om fremskridt i ligestillingen mellem kvinder og mænd i 2010, Europa-Kommissionen, s. 31.
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H. der henviser til, at den gennemsnitlige timeløn for kvinder under 30 er 92 % af mændenes 
og 67,5 % i aldersgruppen 59-601,

I. der henviser til, at kønsforskellene med hensyn til socioøkonomisk status delvist har rod i 
den traditionelle kønsopdeling af beskæftigelsen, hvor mændene bærer det primære 
forsørgeransvar, og kvinderne har ansvaret for ulønnet husarbejde og familiepleje, hvilket 
har en enorm indvirkning på deres mulighed for at optjene sociale sikringsrettigheder til 
pension,

J. der henviser til, at kvinder oftere har langsomme, korte og/eller afbrudte karrierer og 
lavere gennemsnitsløn end mænd, hvilket afspejles i større kønsbestemte lønforskelle, og 
skaber en kønsbestemt forskel hvad angår bidrag til private pensionsopsparinger og 
derved øger kvinders risiko for at blive fattige, når de bliver ældre,

K. der henviser til, at ældre kvinder ofte vælger deltidsarbejde og forlader arbejdsmarkedet 
ved at søge førtidspension oftere end mænd,

L. der henviser til, at næsten alle europæiske lande anerkender vigtigheden af en 
kønsspecifik tilgang til aktive arbejdsmarkedspolitikker, men vurderinger af disse
politikker viser, at integreringen af ligestillingsaspektet stadig har et ulige og noget 
begrænset fokus,

M. der henviser til, at kvinder over 50 ofte er udsat for dobbelt eller mangedobbelt 
forskelsbehandling på baggrund af køns- og aldersstereotyper, der ofte forværres af deres 
kønsspecifikke beskæftigelses- og livsmønstre (f.eks. karrierepauser, deltidsbeskæftigelse 
og kønsbestemte lønforskelle); der henviser til, at kvinder derfor generelt oplever langt 
flere uligheder end mænd i samme gruppe,

N. der henviser til, at kvinder på arbejdsmarkedet ofte betragtes som "gamle" i en langt 
tidligere alder end mænd; der henviser til, at 58 % af europæerne mener, at 
forskelsbehandling på grund af alder er almindeligt forekommende2,

Almindelige bestemmelser

1. bifalder beslutningen om at udpege 2012 til Det Europæiske År for Aktiv Aldring og 
kræver, at der træffes passende foranstaltninger til bekæmpelse af forskelsbehandling, 
især ved at ændre de stereotyper, der forbindes med forskelsbehandling på grund af alder, 
og ved at fremme solidariteten mellem generationerne;

2. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at forskellige former for 
forskelsbehandling mod kvinder over 50 afspejles bedre i den åbne koordinationsmetode i 
forbindelse med pension, social inklusion, ændring af kønsrollemønstre og inddragelse af 
kvinder i beslutningstagning;

3. opfordrer Kommissionen til at gennemføre ligestillingstilgangen i forberedelsen og 
gennemførelsen af pensionsreformerne, at fremme anvendelsen af de samme 

                                               
1 The life of women and men in Europe - A statistical portrait, Eurostat, 2008, s. 196.
2 Special Eurobarometer 317, Discrimination in the EU in 2009, november 2009, s. 71.
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aktuarberegninger af pension for mænd og kvinder, at fremme en mindskelse af risikoen 
for fattigdom og at afskaffe praksis med tvungen pensionering; 

4. opfordrer medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger til at sikre aldring med værdighed 
uden ydmygelse, uden forskelsbehandling og uden nogen form for vold mod ældre 
kvinder;

Kvinder på arbejdsmarkedet

5. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i løbet af Det Europæiske År for Aktiv 
Aldring at skabe vilkår, der tilskynder ældre kvinder til at blive og/eller vende tilbage til 
arbejdsmarkedet, således at deres potentiale ikke spildes;

6. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at iværksætte en omfattende, 
flerdimensionel ligestillingstilgang til beskæftigelses- og socialpolitikker for at sikre  
ældre kvinders beskæftigelse og sociale inklusion; 

7. opfordrer Kommissionen til at videreudvikle og forbedre indsamlingen og analysen af 
præcise, relevante og sammenlignelige køns- og aldersspecifikke data, især om 
beskæftigelse og arbejdsløshed blandt ældre kvinder og antallet af omsorgskrævende 
ældre mennesker;

8. glæder sig over, at medlemsstaterne allerede har anerkendt, at mønstre og årsager til
uligheder på arbejdsmarkedet er tæt forbundet med livscyklusfasen og understreger, at 
livcyklustilgangen til beskæftigelse derfor må støttes; opfordrer dog indtrængende 
medlemsstaterne til at sammenligne de ugunstigt stillede unge og ældre kvinder med 
mænd på samme alder i deres aktive arbejdsmarkedspolitikker for at kunne behandle 
livscyklusudfordringerne korrekt - og ikke blot henvende sidstnævnte til voksne kvinder 
og mænd;

9. opfordrer medlemsstaterne til at inddrage de ældre kvinder i processerne for livslang 
læring og videreudvikle og støtte fleksible omskolingsprogrammer, der er egnede for 
ældre kvinder, ved at tage hensyn til deres specifikke behov og evner for at styrke deres 
beskæftigelsesegnethed;

10. understreger, at det er afgørende, at de vanskelige forhold, som kvinder møder på 
arbejdsmarkedet, især de, der skyldes plejeansvar, ikke bør forringe deres 
pensionsrettigheder;

11. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe effektive foranstaltninger til at 
fremme princippet om lige løn for samme arbejde, hvilket også kan bidrage til at udligne 
forskellen i forbindelse med pensionsydelser og til at begrænse den risiko for fattigdom, 
som især ældre kvinder er udsat for;

12. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at vedtage egnede politikker med henblik 
på at forene arbejdsliv, familieliv og privatliv og til at integrere spørgsmålet om aldring i 
alle relevante politikker;

13. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til fuldt ud at udnytte eksisterende EU-
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instrumenter og -programmer, herunder Den Europæiske Socialfond, for at øge ældre 
kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet;

14. anmoder medlemsstaterne om at fremme ældre kvinders aktive deltagelse i 
erhvervssektoren ved at motivere og støtte kvinder, der starter egen virksomhed;

15. opfordrer medlemsstaterne til at tilskynde firmaer til at integrere "seniorplanlægning" i 
deres politik og til at overveje vedtagelsen af en "ældrevenlig" politik på arbejdspladser;

Kvinder som plejere

16. anmoder medlemsstaterne om at lette tilvejebringelsen af plejetjenester af høj kvalitet 
lettere, herunder hjemmepleje for de ældre, at forbedre anerkendelsen af det arbejde, der 
udføres af professionelt plejepersonale, og at støtte de familier, der plejer ældre pårørende;

17. opfordrer medlemsstaterne til at tilbyde uddannelse og kapacitetsopbygning med henblik 
på at garantere plejetjenester af høj kvalitet og modvirke manglen på personale i den hvide 
sektor (pleje og sundhed), der skyldes den demografiske udvikling;

18. opfordrer medlemsstaterne til at udvide adgangen til forældreorlov til at omfatte 
bedsteforældrene, at anerkende pleje af pårørende, og at yde tjenester, uddannelse og 
rådgivning til plejere;

19. opfordrer medlemsstaterne til at fremme civilt engagement og projekter for ældre, der 
involverer flere generationer, gennem støtte til initiativer og ordninger;

20. opfordrer medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger på alle niveauer, herunder gennem 
støtte til relevante ngo'er med henblik på at takle de ældres særlige behov, især ældre 
kvinder, der bor alene, for at kunne bekæmpe deres isolation og afhængighed og fremme 
deres ligeværdighed, sikkerhed og velfærd;

21. anmoder medlemsstaterne om at overveje at etablere nye former for bofællesskaber og 
sameksistens mellem flere generationer for at forhindre, at ældre kvinder isoleres, og  
skabe et miljø, der er gunstigt for solidaritet mellem generationerne; 

Sundhed

22. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at betragte ligestillingsaspektet i forhold 
til sundhed som en afgørende del af EU's sundhedspolitik, og anmoder derfor 
Kommissionen og medlemsstaterne om at intensivere deres indsats for at vedtage en 
strategi til integrering af ligestillingsaspektet i EU's og nationale sundhedspolitikker;

23. anerkender den vigtige rolle, som screening og præventiv behandling inden for 
sundhedsplejen spiller, og opfordrer Kommissionen til at anvende den åbne 
koordinationsmetode for at sikre udveksling af synspunkter, fremme harmonisering af
screening på tværs af EU og definere bedste praksis og udarbejde retningslinjer;

24. støtter visse medlemsstaters indsats, som giver fri adgang til forebyggelse af 
kønsrelaterede sygdomme, og opfordrer medlemsstater, der endnu ikke har gjort det, til at 
styrke den forebyggende sundhedspleje af ældre kvinder ved bl.a. at tilbyde tilgængelige 
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og regelmæssige mammografier og øge bevidstheden om vigtigheden af screening;

25. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udvikle foranstaltninger, der sikrer 
bedre sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, for derved at bevare arbejdstagernes 
beskæftigelsesevne og kapaciteter, hvilket vil medføre bedre sundhed i alderdommen;

26. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til, gennem fuld udnyttelse af DAPHNE-
programmet, at bekæmpe alle former for vold mod ældre kvinder, idet der tages særligt 
hensyn til deres sårbare situation, for at sikre, at menneskerettighederne udøves til fulde, 
og at der opnås ligestilling;

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

Kvinder udgør hele 50 % af befolkningen i hver enkelt EU-medlemsstat, og derfor er
kvinderne en vigtig del af arbejdsstyrken. Dertil kommer, at Europa har den største andel af 
ældre kvinder i verden.

Et af målene for Europa 2020-strategien er at bekæmpe fattigdom og fremme beskæftigelsen 
ved at øge beskæftigelsesprocenten til 75 % og begrænse fattigdommen med 20 mio.

Ældre mennesker er en stor og voksende del af EU's befolkning. I takt med at Europas 
indbyggere bliver stadigt ældre, er det en kæmpe udfordring at sikre bæredygtige pensioner på 
grund af lave fødselstal, en arbejdsstyrke, der bliver mindre, og et stigende antal pensionister,
der er sunde og lever længe. Ældre mennesker er en enorm kulturel, social og faglig 
ressource. Deres vedvarende bidrag til samfundet, der ofte er en ulønnet kapacitet, overses alt 
for ofte, og deres potentiale for større engagement og bidrag udnyttes ikke. Babyboom-
generationen fra anden verdenskrig vil desuden forlade arbejdsmarkedet i løbet af de 
kommende år. Hvis vi vil nå Europa 2020-målene, er det sidste chance for at holde dem på 
arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesprocenten for denne generation er på 37, og det er her, der 
findes flest fattige. Derfor udgør de et enormt potentiale for at opfylde beskæftigelsesmålene 
på 75 % og ligeledes takle fattigdommen ved at sikre en højere pension. 
Der er generelt en vis frygt for, at ældregenerationen bliver en tung byrde for de yngre i den 
erhvervsaktive alder, og dette kan føre til spændinger mellem generationerne. En vigtig 
mulighed for at håndtere udfordringen med hensyn til den demografiske aldring og for at 
fastholde solidariteten mellem generationerne består blandt andet i at sikre, at mennesker 
bliver længere på arbejdsmarkedet og forbliver sunde og aktive og klarer sig selv længere 
efter, at de er gået på pension. Solidariteten mellem generationerne har længe stået højt på 
EU's dagsorden, både med hensyn til beslutningstagning og bevidsthedsgørelse.

Kvinder på arbejdsmarkedet
Ældre kvinder udsættes for mindst dobbelt forskelsbehandling på arbejdsmarkedet på grund af 
køn og alder. De er også mere sårbare på arbejdsmarkedet, hvilket skyldes deres 
kvindespecifikke beskæftigelsesforløb.

Beskæftigelsen for kvinder i alderen 55-64 år var på 37,8 % i 2009 sammenlignet med 54,8 % 
for mænd i samme alder. Arbejdsløshedsprocenten er højere for kvinder end for mænd i 21 
medlemsstater, og selv om langtidsarbejdsløsheden er højere for mænd end for kvinder i 12 
lande, er der ofte en tendens til at skjule kvinders arbejdsløshed som "inaktivitet", hvis de er 
gift eller har børn. Deltidsarbejde forekommer fire gange så ofte blandt kvinder end mænd, 
hvor ældre kvindelige arbejdstagere med 37 % udgør den højeste andel af de 
deltidsbeskæftigede sammenlignet med 12 % af de ældre mænd. Endvidere er lønforskellen 
mellem kønnene meget større mellem de ældre end i begyndelsen af karrieren. Den afspejler 
de karriereafbrydelser, som kvinderne har behov for, især som følge af fødsler. Der er 
desuden færre uddannelsesmuligheder for kvinder generelt, navnlig for de modne kvinder, 
hvilket gør det betydeligt vanskeligere for dem at tilpasse sig efterspørgslen efter arbejdskraft.
Uddannelse og udvikling af nye kvalifikationer kan derfor hjælpe ældre kvinder til i større 
omfang at deltage på arbejdsmarkedet.
Blandt de ældre er kønsforskellene hovedsagelig resultatet af de mange uligheder på 
arbejdsmarkedet, som kvinderne har mødt på et tidligere tidspunkt af deres liv, hvilket fører 
til, at der vedvarende eksisterer fattigdom blandt erhvervsaktive, til førtidspension og 
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inaktivitet og til vedvarende lavtkvalificerede og dårligt lønnede beskæftigelser.
Kvinder har større sandsynlighed for langsommere, kortere og/eller afbrudte karrierer og for 
gennemsnitligt at tjene lavere lønninger end mænd. Kønsforskellene med hensyn til 
socioøkonomisk status har delvist rod i den traditionelle kønsopdeling af beskæftigelsen, hvor 
mændene bærer det primære forsørgeransvar, og kvinderne har ansvaret for ulønnet 
husarbejde og pleje af familiemedlemmer, hvilket har en enorm indvirkning på mænds og 
kvinders mulighed for at optjene sociale sikringsrettigheder til deres pension. Kvinder oplever 
ofte uligheder på arbejdsmarkedet, især på grund af deres ofte ulønnede plejeansvar, hvilket 
medfører en forringelse af deres pensionsrettigheder. Kvindernes lavere livstidsindkomst 
påvirker deres pensionsordninger, der bygger på individuel indkomst- og 
beskæftigelsesperiode, og øger dermed risikoen for fattigdom i alderdommen. Kvinder har 
desuden en højere forventet levetid, og de udgør derfor den største del af de ældre. Dette fører 
til den kendsgerning, at kvinder ofte og i stigende omfang er overrepræsenterede blandt de 
isolerede ældre. Enker og enlige ældre kvinder har generelt en høj risiko for at blive ramt af 
fattigdom, isolation og social udstødelse.
Der rapporteres oftere om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet af kvinder over 50 på grund 
af alder end af andre aldersgrupper, og den kan være af forskellig form. Især spørgsmålene 
om manglende uddannelse og forældede kvalifikationer gør sig især gældende for de ældre 
kvinder på grund af hyppigere karriereafbrydelse som følge af familierelaterede ansvar og af 
et lavere uddannelsesniveau sammenlignet med mænd i samme alder. Sundhedsrelaterede 
problemer og forældede kvalifikationer kan endvidere hindre dem i at opretholde 
standardarbejdstid, arbejde under normale arbejdsordninger og være produktive. Alle disse 
faktorer kan påvirke eller tvinge de ældre til førtidspension eller inaktivitet.
Selv om mønstrene for og grundene til ulighed mellem kønnene på arbejdsmarkedet er tæt 
forbundet med livcyklusstadiet, og at vigtigheden af at fremme en livscyklustilgang til 
beskæftigelse er vidt anerkendt af de fleste EU-medlemsstater, så er størstedelen af de 
arbejdsmarkedspolitikker, der fremmer lighed mellem kønnene, henvendt til voksne kvinder 
og mænd og ser ofte bort fra, hvor ugunstigt unge og ældre kvinder er stillet, sammenlignet 
med mænd i samme alder.
På trods af at de fleste medlemsstater anerkender, at ældre kvinder er ulige stillet med hensyn 
til inddragelse på arbejdsmarkedet, er ligestillingsaspektet generelt enten ikke integreret i de 
foranstaltninger, der er truffet de seneste år med henblik på ældre arbejdstagere, eller de 
behandler i det store hele ikke ældre mænd og kvinders forskellige situation. Tilgangen til 
aktiv aldring har indtil nu i høj grad været koncentreret om beskæftigelse af ældre 
arbejdstagere, hvilket har resulteret i, at pensions- og sociale sikringsreformer har spillet en 
dominerende rolle med en udsættelse af pensionsalderen ved lov som vigtigste mål. De fleste 
foranstaltninger er imidlertid baseret på det dominerende mandlige beskæftigelsesforløb og 
integrerer ikke udtrykkeligt kønsaspektet. Således kan gentagne karriereafbrydelser, 
deltidsarbejde, lave lønninger og kønsbestemte lønforskelle, der kendetegner kvinders 
beskæftigelse betyde, at kvinderne, når de bliver ældre, bliver udsat for flerdobbelt 
diskrimination. På arbejdsmarkedet betragtes kvinder f.eks. ofte som "gamle" i en yngre alder 
end mænd, hvorimod den byrde, der er forbundet med pleje, kan skabe store hindringer for 
beskæftigelse af ældre kvinder. En systematisk og fuldstændig tilgang til aktive 
arbejdsmarkedspolitikker, der omfatter særlige sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger på 
arbejdspladsen med en udtrykkelig strategi for integration af kønsaspektet, er altså endnu ikke 
udarbejdet. Det er nødvendigt at indhente og analysere sammenlignelige køns- og 
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aldersspecifikke oplysninger både for bedre at forstå situationen og udfordringerne og kunne
forudsige tendenser.

Hvis pension er hovedårsagen til, at ældre mænd ikke er på arbejdsmarkedet, så er billedet 
mere blandet, når det drejer sig om ældre kvinder. Her er personligt ansvar eller familieansvar 
en mere væsentlig årsag til, at de ikke er i beskæftigelse, end pension.
Det kunne medføre betydelige stigninger i de ældres aktive deltagelse at afskaffe praksis med 
tvungen pensionering og tilvejebringe flere sundhedsplejefaciliteter, især til ældre kvinder, og 
takle den negative opfattelse, som visse ældre arbejdstagere har omkring deres 
arbejdsmarkedsudsigter. Det bør overvejes at skabe passende beskæftigelsesmuligheder og de 
rette beskæftigelses- og ansættelsesvilkår for at tilskynde ældre arbejdstagere til at blive 
længere tid i beskæftigelse.
Det er interessant, at lande, hvor kvindernes beskæftigelsesprocent er høj, også har højere 
fertilitetskvotienter, hvilket tyder på, at det at opnå en tilfredsstillende balance mellem 
arbejdsliv og privatliv for kvinder kan være afgørende for både højere beskæftigelse og en 
forholdsmæssig høj fertilitetskvotient. Deltidsarbejde betragtes som en god måde at opnå en
gradvis overgang fra beskæftigelse til pension på, men blot 11 % af mændene og 38 % af 
kvinderne mellem 55 og 64 år arbejder på deltid. Derfor synes den typiske overgang stadig at 
være fra fuldtidsbeskæftigelse til fuldtidspension.

Kvinder som plejere
De ældre kvinder bidrager på mange måder til samfundet: de hjælper deres børn og 
børnebørn, men også forældre, de er de primære plejere og arbejder som frivillige, men de 
ældres rolle i forbindelse med pleje er ikke tilstrækkelig anerkendt.

Spørgsmålet om langtidspleje er især følsomt i et ligestillingsperspektiv, da der i de fleste 
europæiske lande er flest kvinder både blandt modtagerne (på grund af deres generelt længere 
levetid) og plejerne (der normalt yder ulønnet, uformel pleje, der ofte påvirker deres 
livskvalitet). De fleste af de, der plejer de ældre og handicappede, er kvinder, og grundet den 
aldrende befolkning, bliver kvindernes plejeansvar stadig større og påvirker ligeledes deres 
livskvalitet. I Europa behøver en voksende del af befolkningen hjælp i dagligdagen, hvilket 
meget ofte varetages af kvinder på frivillig basis. I nogle tilfælde bevirker behovet for 
konstant hjælp, at plejeren forlader sit erhvervsarbejde.

Da familieplejere hovedsagelig er kvinder over 50, hvis beskæftigelsesprocent stadig ikke 
opfylder EU-målene, vil det kræve nye politikker og ressourcer at forbedre deres 
beskæftigelsesmuligheder med henblik på at gøre det muligt for dem at forene arbejdsliv og 
familieliv og fremme solidariteten mellem generationerne i familierne.

Kvinder er ofte og i voksende omfang overrepræsenterede blandt de isolerede ældre som følge 
af stigende skilsmissetal og mænds kortere forventede levetid. Enker og enlige ældre kvinder 
har generelt en højere risiko for at blive ramt af fattigdom, isolation og social udstødelse.
I følge OECD kan de uformelle plejere opdeles i tre kategorier. Den første omfatter 
slægtninge, venner eller frivillige, der ikke modtager nogen form for kompensation for deres 
indsats. Den anden kategori omfatter uformelle plejere, der modtager 
kontantydelser/godtgørelse som en del af programmerne for kontantydelse og programmer, 
hvor forbrugerne kan vælge deres plejer. De er sædvanligvis slægtninge eller venner. Den 
sidste kategori omfatter plejere, der arbejder sort eller ulovligt. Det er plejere, der modtager en 
form for betaling fra plejemodtagerne, men uden nogen form for ansættelseskontrakt. For at 



PE464.775v01-00 12/13 PR\866021DA.doc

DA

undgå at de ældre kvinders pensionsrettigheder forringes som følge af ulønnet pleje, og at de 
forlader arbejdsmarkedet, kan flere muligheder overvejes. Set i lyset af den uformelle plejes 
betydning i mange samfund, og at det hovedsagelig er kvinder, der er plejere, kan 
foranstaltninger til støtte af uformelle plejere have en positiv kønsspecifik indflydelse med 
hensyn til kvinders inddragelse i arbejdsmarkedet og foreningen af arbejdsliv og plejeansvar. 
Støtte til uofficielle plejegivere kan omfatte information og uddannelse, skattefordele og 
betalinger, private organisationers forretningsbestemmelser eller initiativer for at gøre det 
lettere at kombinere beskæftigelse og pleje. De politiske initiativer, der støtter både en 
retfærdig adgang til langtidspleje og uformelle plejere, omfatter: orlov til pleje af 
familiemedlemmer, pensionspoint, ydelser og tilskud i naturalier og kontanter og fleksibel 
arbejdstid. Ydelse af langtidsplejetjenester kan hjælpe kvinderne til at beholde deres arbejde 
og kan have en kønsspecifik påvirkning, hvad angår livskvalitet og social inklusion, både for 
plejeren og plejemodtageren. I nogle medlemsstater er forældreorloven desuden udvidet til 
også at omfatte bedsteforældrene. Sådanne initiativer hører dog stadig til undtagelsen.

Ældre kvinders sundhedsproblemer
Der er sygdomme, der mere sandsynligt rammer kvinder end mænd. Derfor burde en 
kønsspecifik tilgang hjælpe. Der er flere områder, der ville drage fordel af en styrkelse af 
kønsspecifik forskning, og hvor resultaterne vil gavne kvindernes sundhed. Ældre kvinder er 
særligt udsatte for aldersrelaterede sygdomme, især brystkræft, hukommelsesforstyrrelser, 
(f.eks. demens og Alzheimers), osteoporose og leddegigt. Ifølge WHO vil 40 % af alle 
kvinder over 50 blive ramt af knoglebrud. Endvidere er komplikationer i forbindelse med 
hjertekarsygdomme kombineret med sukkersyge eller forhøjet blodtryk mere almindeligt 
blandt kvinder end blandt mænd.
Forebyggelse er af afgørende betydning. I visse medlemsstater, men ikke alle, er der allerede 
kønsspecifikke screeningprogrammer til rådighed. 
Programmer til forebyggelse af brystkræft er i visse medlemsstater vederlagsfrit for kvinder i 
alderen 50-69 år og en del af det offentlige sundhedssystem. I nogle medlemsstater modtager 
kvinder i denne aldersgruppe en skriftlig, personlig indkaldelse til en 
mammografiundersøgelse hvert andet år.
De fleste politikker og programmer tager ikke hensyn til kønsaspektet, de henvender sig ikke 
udtrykkeligt til ældre kvinder, men sigter mod social inklusion af mere generiske "sårbare 
grupper". 

Forskellige former for forskelsbehandling påvirker ældre kvinder, der ikke alene 
diskrimineres på baggrund af deres alder, køn og helbredstilstand, men også rammes på andre 
områder, hvis de er del af en udsat samfundsgruppe. Den økonomiske krise har desuden 
alvorlige konsekvenser for ældre kvinder, der allerede er udsat for forskelsbehandling på 
grund af helbred eller handicap, og for deres adgang til grundlæggende tjenester, navnlig 
sundhedspleje og langtidspleje, som følge af aktuelle eller fremtidige budgetnedskæringer.

Endelig kan en korrekt forvaltning af befolkningens aldringsproces og uundgåelige 
forandringer i samfundet bidrage til en sundere økonomi- og socialpolitik. Det er nødvendigt 
at få bugt med den dominerende politiske opfattelse, der ser befolkningsaldringen som en 
social og økonomisk byrde for samfundet. Det er af afgørende betydning at integrere køns- og 
aldersaspektet i alle aktive aldringsstrategier på alle forvaltningsniveauer.
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