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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over armoede onder vrouwen in Europa
(2021/2170(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 2 en artikel 3, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie,

– gezien de artikelen 8, 9, 151, 153 en 157 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie,

– gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, en in het bijzonder de 
bepalingen ervan met betrekking tot sociale rechten en gelijkheid van mannen en 
vrouwen,

– gezien het VN-Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van 
vrouwen van 1979,

– gezien de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling, het beginsel “niemand uitsluiten”, 
en met name doelstelling 1, die erop gericht is armoede uit te bannen, doelstelling 5, die 
erop gericht is gendergelijkheid te verwezenlijken en de levensomstandigheden van 
vrouwen te verbeteren, en doelstelling 8, die erop gericht is duurzame economische 
groei te verwezenlijken,

– gezien de groeistrategie van de EU, Europa 2020, en met name haar doelstelling het 
aantal Europeanen dat onder de nationale armoedegrens leeft uiterlijk in 2020 met 25 % 
te verminderen, waardoor meer dan 20 miljoen mensen niet langer in armoede zullen 
leven, en gezien de noodzaak om volledig gebruik te maken van de socialezekerheids- 
en pensioenstelsels van de lidstaten om adequate inkomenssteun te waarborgen, 

– gezien het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van 
geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Verdrag van Istanbul),

– gezien Richtlijn 2006/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 
betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen in arbeid en beroep1,

– gezien Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 
20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en 
mantelzorgers2,

– gezien de mededeling van de Commissie van 5 maart 2020 “Een Unie van gelijkheid: 
strategie voor gendergelijkheid 2020-2025” (COM(2020)0152),

1 PB L 204 van 26.7.2006, blz. 23.
2 PB L 188 van 12.7.2019, blz. 79.
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– gezien zijn resolutie van 13 oktober 2005 over vrouwen en armoede in de Europese 
Unie3,

– gezien zijn resolutie van 8 maart 2011 over armoede bij vrouwen in de Europese Unie4,

– gezien zijn resolutie van 26 mei 2016 over armoede: een genderperspectief5,

– gezien zijn resolutie van 4 april 2017 over vrouwen en hun rol in plattelandsgebieden6,

– gezien de resolutie van het Europees Parlement van 14 juni 2017 over de noodzaak van 
een EU-strategie tot beëindiging en preventie van de genderpensioenkloof7,

– gezien zijn resolutie van 3 oktober 2017 over de economische empowerment van 
vrouwen in de particuliere en openbare sector in de EU8,

– gezien zijn resolutie van 15 november 2018 over de zorgdiensten in de EU ter 
bevordering van gendergelijkheid9,

– gezien zijn resolutie van 30 januari 2020 over de loonkloof tussen mannen en 
vrouwen10,

– gezien zijn resolutie van 21 januari 2021 over het genderperspectief in de COVID-19-
crisis en de periode na de crisis11,

– gezien de conclusies van de Raad van 10 december 2019, getiteld “Gendergelijke 
economieën in de EU: volgende stappen”,

– gezien het verslag van het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) van 
5 maart 2020 getiteld “Beijing +25: vijfde evaluatie van de uitvoering van het 
Actieplatform van Beijing door de EU-lidstaten”,

– gezien het verslag van de Internationale Arbeidsorganisatie van 27 mei 2020 getiteld 
“COVID-19 and the world of work. Fourth edition” (COVID-19 en de arbeidsmarkt. 
Vierde editie),

– gezien het verslag van Eurofound van 15 juli 2021 getiteld “Upward convergence in 
gender equality: How close is the Union of equality?” (Opwaartse convergentie: hoe ver 
nog naar de Unie van gelijkheid?),

– gezien de studie van de beleidsondersteunende afdeling C: Rechten van de burger en 
Constitutionele Zaken van het directoraat-generaal Intern Beleid van december 2017, 

3 PB C 233 E van 28.9.2006, blz. 130.
4 PB C 199 E van 7.7.2012, blz. 77.
5 PB C 76 van 28.2.2018, blz. 93.
6 PB C 298 van 23.8.2018, blz. 14.
7 PB C 331 van 18.9.2018, blz. 60.
8 PB C 346 van 27.9.2018, blz. 6.
9 PB C 363 van 28.10.2020, blz. 80.
10 PB C 331 van 17.8.2021, blz. 5.
11 PB C 456 van 10.11.2021, blz. 191.
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getiteld “Gender perspective on access to energy in the EU” (Toegang tot energie in de 
EU vanuit genderperspectief),

– gezien de gendergelijkheidsindex van EIGE van 2019 en 2020,

– gezien de standpuntnota van Make Mothers Matter van juni 2021 getiteld “Mothers’ 
Poverty in the EU” (Armoede van moeders in de EU),

– gezien de beoordeling van het Europees Netwerk Armoedebestrijding van februari 2021 
getiteld “Working towards a Socially Inclusive and Poverty-proof Recovery from the 
COVID-19 Pandemic” (Werken aan een sociaal inclusief en armoedebestendig herstel 
van de COVID-19-pandemie),

– gezien de studie van de beleidsondersteunende afdeling voor Rechten van de burger en 
Constitutionele Zaken van het directoraat-generaal Intern Beleid van mei 2021, getiteld 
“COVID-19 and its economic impact on women and women’s poverty” (COVID-19 en 
de economische effecten daarvan op vrouwen en de armoede onder vrouwen),

– gezien de studie van de onderzoeksdienst van het Europees Parlement van 14 juni 2021 
getiteld “Gender equality: Economic value of care from the perspective of the 
applicable EU funds” (Gendergelijkheid: de economische waarde van zorg vanuit het 
perspectief van de toepasselijke EU-fondsen),

– gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken van 
25 februari 2016 over het armoedebestrijdingsdoel halen in het licht van stijgende 
huishoudelijke kosten (A8-0040/2016) en het bijgevoegde advies van de Commissie 
rechten van de vrouw en gendergelijkheid,

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid en het 
advies van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A9-0000/2021),

A. overwegende dat vrouwen in de EU naar verhouding vaker kampen met armoede en het 
risico op sociale uitsluiting dan mannen, met name vrouwen die te maken hebben met 
intersectionele vormen van discriminatie; overwegende dat in 2020 het risico van 
armoede en sociale uitsluiting in de EU hoger was voor vrouwen (22,9 %) dan voor 
mannen (20,9 %); overwegende dat de armoedekloof tussen vrouwen en mannen sinds 
2017 in 21 lidstaten is toegenomen12;

B. overwegende dat de arbeidsparticipatie van vrouwen sinds het begin van de COVID-19-
pandemie nog sterker is gedaald dan tijdens de recessie van 2008 en ook heeft geleid tot 
een lagere arbeidsintensiteit, waardoor de armoede onder vrouwen aanzienlijk is 
toegenomen; overwegende dat in de EU-27 volgens schattingen voor 2019 met name 
vrouwen het risico op armoede lopen, met een armoedecijfer van 25,1 % vóór sociale 
overdrachten en een percentage van 17,1 % na die overdrachten;

12 Europees Instituut voor gendergelijkheid, “Gender Equality Index 2020: Digitalisation and the future of work” 
(Gendergelijkheidsindex 2020: digitalisering en de toekomst van arbeid), Bureau voor publicaties van de 
Europese Unie, Luxemburg, 2020.
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C. overwegende dat armoede in het algemeen, en dus ook armoede onder vrouwen, 
meerdere dimensies kent en derhalve niet alleen bestaat uit materiële deprivatie, maar 
ook uit een gebrek aan toegang tot een grote verscheidenheid aan voorzieningen en zelfs 
het onvermogen om burgerschapsrechten ten volle uit te oefenen;

D. overwegende dat hoewel arbeid in sterk door vrouwen gedomineerde sectoren essentieel 
en van grote sociaal-economische waarde is, deze wordt ondergewaardeerd en slechter 
wordt betaald dan arbeid in door mannen gedomineerde sectoren; overwegende dat het 
dringend noodzakelijk is om de hoogte van de lonen in door vrouwen gedomineerde 
sectoren beter af te stemmen op de sociale en economische waarde van hun werk en 
meer vooruitgang te boeken in de EU-wetgeving met betrekking tot de minimumlonen, 
het minimuminkomen en loontransparantie;

E. overwegende dat er een groter risico op armoede en sociale uitsluiting bestaat onder 
bepaalde groepen vrouwen, zoals alleenstaande moeders, vrouwen van ouder dan 
65 jaar, vrouwen met een handicap, vrouwen met een laag opleidingsniveau en vrouwen 
met een migratieachtergrond;

F. overwegende dat eenoudergezinnen een groter risico op armoede en sociale uitsluiting 
lopen en een grotere kans hebben om armoede aan volgende generaties door te geven; 
overwegende dat 85 % van de eenoudergezinnen uit alleenstaande moeders bestaan; 
overwegende dat in 2020 42,1 % van de EU-bevolking die deel uitmaakte van een 
eenoudergezin met afhankelijke kinderen risico op armoede of sociale uitsluiting liep;

G. overwegende dat investeringen in universele diensten, waaronder zorgdiensten, 
positieve effecten hebben op de grondrechten van vrouwen;

H. overwegende dat armoede vrouwen ook kwetsbaarder maakt voor gendergerelateerd 
geweld; overwegende dat hierdoor het risico vergroot dat vrouwen het slachtoffer van 
mensenhandel en seksuele uitbuiting worden;

I. overwegende dat de arbeidsparticipatie van vrouwen lager is en dat zij sterk 
oververtegenwoordigd zijn in sectoren met laagbetaalde, onzekere banen met slechte 
vooruitzichten; overwegende dat het loonverschil tussen vrouwen en mannen 14,1 % 
bedraagt;

J. overwegende dat het verschil tussen de pensioenrechten gemiddeld bijna 30 % bedraagt 
ten gevolge van de levenslange structurele ongelijkheden; overwegende dat deze 
pensioenkloof betekent dat vrouwen naarmate zij ouder worden onder de armoedegrens 
belanden;

K. overwegende dat het huidige belastingbeleid van de EU en de lidstaten de bestaande 
genderkloven versterken; overwegende dat deze regelingen de traditionele genderrollen 
bestendigen en vrouwen ontmoedigen om de arbeidsmarkt te betreden, op de 
arbeidsmarkt te blijven en met name om naar de arbeidsmarkt terug te keren; 

L. overwegende dat het huidige sociaal-economische beleidsmodel haaks staat op het 
streven van de EU om ongelijkheden te verminderen en armoede uit te bannen, met 
name de armoede onder vrouwen die het resultaat is van levenslange discriminatie; 
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1. verzoekt de Commissie om een ambitieuze Europese strategie voor armoedebestrijding 
voor 2030 te ontwikkelen, met concrete streefdoelen voor de vermindering van 
armoede, die de nadruk legt op de beëindiging van de armoede onder vrouwen en het 
risico op intergenerationele armoede;

2. benadrukt dat de armoede onder vrouwen moet worden bekeken vanuit een 
intersectioneel perspectief, waarbij rekening wordt gehouden met migratie- en etnische 
afkomst, leeftijd, ras en seksuele en gendergerichtheid; dringt erop aan de 
gendergelijkheidsindex van EIGE op te nemen in het sociale scorebord; verzoekt EIGE 
intersectioneel en naar gender uitgesplitste gegevens te verstrekken, en verzoekt de 
lidstaten gebruik te maken van deze gegevens om landspecifieke uitdagingen beter aan 
te pakken;

3. verzoekt de Commissie een “zorgdeal voor Europa” voor te stellen, waarin een 
holistische, genderbewuste en levensloopgerichte benadering van zorg wordt gehanteerd 
en dat voorziet in wetgevingsmaatregelen en investeringen op EU-niveau;

4. wijst op de fundamentele rol van vrouwen in de sociale sector, de zorg en de 
detailhandel, die ervoor zorgen dat onze samenleving kan blijven functioneren, zoals de 
COVID-19-crisis heeft laten zien; dringt aan op herbeoordeling en herwaardering van 
traditioneel door vrouwen gedomineerd werk en op het ontwikkelen en toepassen van 
sectoroverschrijdende genderneutrale functiewaarderingsmethoden, zodat door vrouwen 
gedomineerd werk beter kan worden beoordeeld en eerlijker wordt beloond;

5. benadrukt dat om de veelzijdige aspecten van de armoede onder vrouwen aan te pakken, 
een einde moet worden gemaakt aan de segregatie van onbetaalde thuiszorg die 
hoofdzakelijk door vrouwen wordt verleend en flexibele werkregelingen moeten 
worden ingevoerd om vrouwen en mannen de mogelijkheid te bieden om hun werk en 
privéleven beter te combineren (arbeidstijdenbeleid);

6. benadrukt de cruciale rol van hoogwaardige openbare voorzieningen bij de bestrijding 
van armoede onder vrouwen, met name voorschools onderwijs en opvang, alsmede 
zorgvoorzieningen voor afhankelijke personen, zoals ouderen;

7. verzoekt de Commissie te zorgen voor de integratie van gender in het EU-beleid inzake 
klimaatverandering om te waarborgen dat het “Klaar voor 55”-pakket en het sociaal 
klimaatfonds ontworpen en uitgevoerd worden met een duidelijke genderdimensie en in 
gelijke mate ten goede komen aan vrouwen en mannen;

8. roept de EU en de lidstaten op vrouwen die met energiearmoede te kampen hebben, te 
beschermen door middel van een tijdige en gecoördineerde respons waarmee de 
langetermijneffecten van de energiecrisis kunnen worden aangepakt; benadrukt dat de 
toegang tot betaalbare nutsvoorzieningen voor huishoudens met lagere inkomens moet 
worden gegarandeerd, met name voor oudere vrouwen en alleenstaande moeders;

9. verzoekt de Commissie en de lidstaten te zorgen voor de integratie van gender in alle 
wetgeving, beleidsmaatregelen, programma’s en acties op het gebied van vervoer, en 
om rekening te houden met gendercriteria en de balans tussen werk en privéleven bij het 
ontwerpen van beleid op het gebied van mobiliteit, huisvesting en stadsplanning;
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10. dringt er bij de EU en de lidstaten op aan om een genderperspectief te integreren in 
beleidsmaatregelen en methoden ter bestrijding van dakloosheid, en om een specifieke 
strategie te ontwikkelen om dakloosheid onder vrouwen te bestrijden en ervoor te 
zorgen dat diensten naar behoren en doeltreffend tegemoetkomen aan de behoeften van 
dakloze vrouwen;

11. verzoekt de Commissie via het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling 
proactieve maatregelen voor te stellen om de werkgelegenheid en sociaal-economische 
ontwikkeling van vrouwen in plattelandsgebieden te bevorderen;

12. verzoekt de Commissie een speciaal programma te ontwerpen voor de bestrijding van 
digitale armoede onder vrouwen, zodat vrouwen de beschikking krijgen over de 
noodzakelijke vaardigheden om veilig te kunnen functioneren in een digitale omgeving;

13. verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat al het nieuwe genderbewuste 
begrotingsbeleid, met inbegrip van de belastingheffing, gericht is op het aanpakken en 
wegwerken van sociaal-economische en genderongelijkheden in al hun dimensies;

14. verzoekt de lidstaten rekening te houden met de genderdimensie bij de hervorming van 
pensioenstelsels en de aanpassing van de pensioenleeftijd, gezien de verschillen tussen 
mannen en vrouwen wat betreft werkroosters en het hogere risico op discriminatie dat 
vrouwen lopen op de arbeidsmarkt, met name oudere vrouwen;

15. benadrukt dat gendermainstreaming op alle niveaus van het begrotingsproces van de EU 
moet worden toegepast om ervoor te zorgen dat ontvangsten en uitgaven worden 
bestemd voor sociale investeringen met het oog op de verwezenlijking van 
gendergelijkheid en de uitbanning van armoede onder vrouwen;

16. wijst erop dat het huidig economisch en sociaal bestuur van de begrotingscapaciteit van 
de EU dringend moet worden herzien, zodat het bijdraagt aan de verwezenlijking van 
gendergelijkheid en de beëindiging van armoede onder vrouwen, en niet alleen maar 
gericht is op bezuinigingen;

17. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

De armoede onder vrouwen is groter dan onder mannen en is zowel in absolute cijfers als 
in verhouding tot de armoede onder mannen toegenomen. De statistieken zijn duidelijk. Het 
risico op armoede of sociale uitsluiting13 in de EU was in 2020 groter voor vrouwen dan voor 
mannen (22,9 % tegen 20,9 %). De armoedekloof tussen vrouwen en mannen is sinds 2017 in 
21 lidstaten toegenomen en het relatieve armoederisico14 laat een aanzienlijke genderkloof 
zien. In 2019 bedroeg het procentuele verschil 1,3 en in 2020 was het 2,515.

Het is waar dat de armoedekloof tussen mannen en vrouwen kleiner is dan zou worden verwacht 
op grond van andere genderkloven (werkgelegenheid, lonen of pensioenen). Dit heeft echter 
enerzijds te maken met de manier waarop wij informatie verzamelen en statistieken 
samenstellen. Anderzijds wordt armoede eng geïnterpreteerd, zonder rekening te houden met 
het multidimensionale karakter ervan, waardoor we de structurele en intergenerationele 
instandhouding van armoede die vrouwen treft niet waarnemen. Beide kwesties zijn het gevolg 
van de beperkte toepassing van het genderperspectief bij de samenstelling van statistieken en 
bij sociaal-economische analyses, beleidsmaatregelen en de evaluatie van beleid, reden waarom 
gendermainstreaming in statistieken over armoede en armoederisico’s urgent wordt geacht.

Ten eerste wordt in de armoedestatistieken het inkomen van huishoudens als geheel gemeten 
en wordt het totale inkomen verdeeld over consumptie-eenheden of personen, waarbij ervan 
wordt uitgegaan dat alle leden van het huishouden in gelijke mate van deze middelen profiteren, 
met uitzondering van aanpassingscoëfficienten in verband met leeftijd en schaalvoordelen. 
Dit houdt in dat het gezin als een eenheid wordt beschouwd, vrij van conflicten en onderlinge 
discriminatie. Het is echter belangrijk te bedenken dat het gezin, in de woorden van 
Nobelprijswinnaar voor economie Amartya Sen, een verband is dat zich kenmerkt door 
“coöperatief conflict”. Hoewel het waar is dat gezinsleden zonder eigen inkomen profiteren van 
de middelen van het gezin, waardoor er een coöperatieve dynamiek ontstaat, is het niet minder 
waar dat zowel de toegang tot deze middelen als de verdeling van werk en tijd plaatsvinden 
onder ongelijke omstandigheden, die vooral verband houden met geslacht en leeftijd, hetgeen 
tot conflicten, discriminatie en zelfs geweld leidt.

Ten tweede is armoede een zeer complex verschijnsel waarbij vele onderling samenhangende 
factoren een rol spelen, ook factoren die niet in geld worden uitgedrukt. Dit was de lijn die werd 
ingezet door Amartya Sen en daarna werd gevolgd door Sabina Alkire en James Foster toen zij 
de multidimensionale armoede-index creëerden. De Europese overheidsstatistieken staan ook 
open voor dit multidimensionale karakter, hetgeen tot het opstellen van de armoederisico- en 
sociale-uitsluitingsindex (AROPE) heeft geleid, waarbij de indicator van het monetaire 
inkomen wordt gecombineerd met die van de lage arbeidsintensiteit en ernstige materiële 
deprivatie, maar niet met andere aspecten die door wetenschappelijke studies en internationale 
organisaties zoals de Wereldbank worden gesignaleerd, bijvoorbeeld tijdarmoede, die vooral 
vrouwen treft en een wisselwerking vertoont met materiële armoede en deprivatie, waardoor 
beide elkaar in een vicieuze cirkel in stand houden.

13 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Glossary:At_risk_of_poverty_or_social_exclusion_(AROPE)
14 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:At-risk-of-poverty_rate
15 https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
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Tussen “tijdarmoede” – gedefinieerd als het gebrek aan beschikbare tijd na aftrek van de tijd 
die wordt besteed aan betaald en onbetaald werk (zorg), studie of andere eerste levensbehoeften 
zoals persoonlijke verzorging – en materiële armoede bestaat een onderling verband. Vrouwen 
verrichten vaak meervoudige activiteiten die leiden tot sociale uitputting of overbelasting door 
hun meervoudige rollen zonder dat dit hun een waardig bestaan garandeert. Tijdarmoede maakt 
dat zij niet de nodige tijd of tijdautonomie hebben om fatsoenlijk werk te vinden, financieel 
zelfstandig te worden, een opleiding te volgen of toegang tot elementaire middelen of minimale 
zorg te verkrijgen die hun een gezond en volledig geïntegreerd leven in hun gemeenschap of 
samenleving garanderen.

Er is specifiek overheidsbeleid nodig, gebaseerd op de structurele genderongelijkheden 
die armoede onder vrouwen veroorzaken, verergeren of bestendigen. Enerzijds rust op de 
schouders van vrouwen nog steeds een sociale zorgplicht, die op zijn minst tot een genderkloof 
leidt die tot uitdrukking komt in het aantal uren dat vrouwen per dag meer aan zorgtaken 
besteden dan mannen. Dit beperkt niet alleen de tijd die vrouwen kunnen besteden aan opleiding 
of herscholing, of aan uitbreiding van hun werkweek of hun beschikbaarheid voor werk, maar 
voedt ook genderstereotypen volgens welke vrouwen aan de arbeidsmarkt deelnemen als 
nevenactiviteit naast hun gezinstaken, waardoor zij niet actief kunnen zijn in bepaalde sectoren 
of beroepen of bepaalde functies niet kunnen bekleden. Dit leidt tot beroepsmatige en verticale 
segregatie, alsmede tot zich wederzijds versterkende processen tussen genderongelijkheden op 
de arbeidsmarkt en in het huishouden. Aangezien zorgtaken historisch gezien en ook nu nog 
onbezoldigd en op natuurlijke wijze door vrouwen worden verricht, worden zij, wanneer zij op 
commerciële basis worden aangeboden, verricht tegen lage lonen en ongunstige voorwaarden, 
omdat de hiervoor vereiste vaardigheden informeel zijn aangeleerd, als natuurlijk voor het 
vrouwelijk geslacht worden beschouwd en derhalve ondergewaardeerd en onderbetaald 
worden. Laten we niet vergeten dat, hoewel waarde en prijs geen synoniemen zijn, in een 
marktmaatschappij als de onze waarde ook gelijk staat aan de kwaliteit van dingen, die de 
aanschaf ervan met geld of gelijkwaardige vergoedingen rechtvaardigt. Een betere verdeling 
van de zorg moet ook hand in hand gaan met verhoging van het aanzien van banen die met 
zorgactiviteiten verband houden, zodat er een betere verdeling van tijd en werk in de 
huishoudelijke en de commerciële sfeer tot stand kan worden gebracht, hetgeen essentieel is 
om vooruitgang te boeken op het gebied van gendergelijkheid en om de structurele aspecten 
van armoede onder vrouwen te bestrijden die verband houden met genderongelijkheid.

Het streven naar hoogwaardige sociale voorzieningen en universele toegang daartoe is van 
essentieel belang om ook mensen in huishoudens met een lage arbeidsintensiteit, die veelal 
bestaan uit alleenstaande oudere vrouwen of alleenstaande moeders met kleine kinderen, 
toegang tot de benodigde middelen te garanderen.

De armoede onder vrouwen concentreert zich sterk in eenoudergezinnen, hetgeen een 
rechtstreeks effect heeft op de ernstigste en meest beperkende van alle vormen van 
armoede, namelijk armoede onder kinderen. Het gezinshoofd van eenoudergezinnen is in 
85 % van de gevallen een vrouw16 en 42,1 % van de mensen in de EU die deel uitmaken van 

16 https://eige.europa.eu/publications/poverty-gender-and-lone-parents-eu
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een eenoudergezin met afhankelijke kinderen, liep in 2020 het risico op armoede of sociale 
uitsluiting17.

De materiële omstandigheden van elk huishouden, de ongelijke toegang tot middelen en het 
gebrek aan vaardigheden versterken elkaar onderling en doen de ontberingen exponentieel 
toenemen, vooral in de kinderjaren, hetgeen leidt tot een totaal gebrek aan reële kansen wanneer 
kinderen eenmaal volwassen zijn. De geboorteplaats, het gezinsinkomen, het geslacht of het 
hebben van een handicap zijn sterk bepalende factoren voor het huidige welzijn en de latere 
prestaties van kinderen in hun volwassen leven, hoewel deze ook afhangen van de economische 
omstandigheden, het overheidsbeleid, de omvang van de welvaartsstaat en zelfs van de 
heersende sociale normen en genderverhoudingen.

Het verlies van capaciteiten tijdens de kindertijd kan niet altijd op volwassen leeftijd worden 
goedgemaakt en is van invloed op het verdere leven van individuen gedurende hun hele 
levensloop. Armoede en ongelijkheid zijn echter niet onvermijdelijk, noch zijn zij de 
individuele verantwoordelijkheid van ieder mens. Er is een adequaat, alomvattend en 
samenhangend overheidsbeleid nodig, met name beleid dat rechtstreeks van invloed is op 
kinderen en structurele genderongelijkheden.

De Europese kindergarantie heeft de handschoen opgepakt die het Europees Parlement heeft 
toegeworpen om ervoor te zorgen dat elk kind in Europa dat risico op armoede en sociale 
uitsluiting loopt, toegang heeft tot de meest elementaire voorzieningen, zoals gezondheidszorg 
en onderwijs. Los van de omvang van de bijbehorende begroting zal dit programma echter niet 
het transformerende vermogen hebben dat ervan wordt verwacht, indien de armoede onder 
vrouwen niet specifiek wordt aangepakt en er geen andere, meer ingrijpende veranderingen 
worden doorgevoerd.

Geweld tegen vrouwen is zowel een oorzaak als een gevolg van armoede en sociale 
uitsluiting onder vrouwen, en verhoogt met name het risico dat zij er niet aan kunnen 
ontsnappen. Geweld tegen vrouwen vormt een schending van grondrechten en veel vrouwen 
worden hiervan het slachtoffer louter door het feit dat zij vrouwen zijn. Hoewel geweld tegen 
vrouwen zich niet beperkt tot mensen met een laag inkomen, hebben vrouwen uit deze lagen 
van de bevolking met weinig middelen minder mogelijkheden om te ontsnappen aan geweld, 
zij het in gezinsverband, zij het in geval van mensenhandel, vooral wanneer deze plaatsvindt 
met het oog op seksuele uitbuiting. 

Indien mishandelde vrouwen economisch afhankelijk zijn van hun partner, is het voor hen 
moeilijker aan deze gewelddadige situaties te ontkomen, aangezien zij alleen een beroep 
kunnen doen op de diensten van de overheid, die per lidstaat sterk verschillen, zoals wij hebben 
kunnen constateren. Er zij aan herinnerd dat de meeste vrouwen die tot prostitutie worden 
gedwongen uit verarmde milieus komen, een migrantenafkomst hebben en dus niet over een 
wettige verblijfstitel beschikken, en volledig afhankelijk zijn van de mannen die hen 
mishandelen en de mensenhandelaars.

17 Living conditions in Europe. Poverty and social exclusion
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Anderzijds verliezen veel vrouwen, juist omdat zij het slachtoffer zijn van geweld, hun vroegere 
economische stabiliteit en krijgen zij met armoede en sociale uitsluiting te maken. Volgens de 
studie van het EAPN18 is de belangrijkste oorzaak van dakloosheid onder vrouwen in Europa 
dat zij het slachtoffer zijn geworden van gendergerelateerd geweld. Deze processen van 
verarming en uitsluiting van vrouwen in verband met gendergerelateerd geweld strekken zich 
ook uit tot de kinderen van deze gezinnen, die in veel landen niet worden beschermd als 
slachtoffers van gendergerelateerd geweld. Om deze reden moet het Verdrag van Istanbul 
volledig worden uitgevoerd en moeten alle vormen van geweld tegen vrouwen doeltreffend 
worden bestreden, met inbegrip van het aanmerken van geweld tegen vrouwen als Europees 
misdrijf.

Het is van essentieel belang dat er structurele veranderingen in het overheidsbestuur en 
het belastingsysteem worden doorgevoerd en dat het genderperspectief effectief in al het 
beleid wordt geïntegreerd.

Enerzijds valt te constateren: dat de primaire ongelijkheid toeneemt, doordat de lonen een steeds 
kleiner deel van het bbp vertegenwoordigen; dat de arbeidswetgeving steeds lakser wordt en 
achterloopt op de nieuwe vormen van arbeid, zoals platformarbeid, waardoor miljoenen 
werknemers onbeschermd blijven en het risico lopen om in armoede te vervallen, ook als zij 
werken; dat de nieuwe technologische revolutie honderdduizenden banen overbodig dreigt te 
maken, terwijl de meerderheid van de bevolking niet over de vaardigheden beschikt die nodig 
zijn voor de banen van de toekomst; en dat er in huishoudens en op markten nog lang geen 
sprake is van gendergelijkheid.

Anderzijds moeten we, om gelijke toegang tot basisvoorzieningen als de gezondheidszorg, het 
onderwijs en diensten met betrekking tot afhankelijkheid te garanderen, het herverdelend 
vermogen van staten en de werking van de welvaartsstaat verbeteren, op voorwaarde dat er 
adequate financiering voorhanden is, die natuurlijk weer afhangt van eerlijke en progressieve 
belastingheffing, hetgeen steeds verder buiten ons bereik ligt vanwege de heersende 
machtsongelijkheid en de populariteit van verhalen die haaks staan op fiscale rechtvaardigheid.

Dit maakt gendermainstreaming op alle niveaus van het EU-begrotingsproces des te 
noodzakelijker, zodat inkomsten en uitgaven worden herbestemd voor sociale investeringen 
met het oog op de verwezenlijking van gendergelijkheidsdoelstellingen, zoals de bestrijding 
van armoede onder vrouwen. Dit hangt nauw samen met de herziening van het huidig 
economisch en sociaal bestuur dat, in plaats van op bezuinigingen, gericht moet zijn op het 
terugdringen van genderongelijkheid en armoede onder vrouwen.

Lina Gálvez Muñoz

18 https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/2019/07/EAPN-Gender-violence-and-poverty-Final-web-3696.pdf
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