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1. Kvinder, fattigdom, det nye Europa: Har vi forstået, hvad det egentlig er, der står på 
spil?

Det Europæiske Råd erkender i dag, at "antallet af personer i EU, der lever under 
fattigdomsgrænsen og i social udstødelse, er uacceptabelt". Det nye Europa drøfter sine 
strategier for "at blive den mest konkurrencedygtige og dynamiske videnbaserede økonomi i 
verden, en økonomi, der kan skabe en holdbar økonomisk vækst med flere og bedre job og 
større social samhørighed"1. Efter fem års samråd vil "alt for mange mål [...] forblive 
uopfyldte. Europa har mistet terræn."2 Fattigdommens udryddelse er imidlertid fortsat et 
etisk, socialt, politisk og økonomisk krav, som trænger sig på menneskehedens samvittighed 
med henblik på effektivt at fremme borgernes værdighed og ansvar. Samfundets 
velbefindende kan måles på den opmærksomhed, det giver sine svageste medlemmer.

Er det nødvendigt at minde om, at det ikke er nok at øge den generelle rigdom for at få den 
ligeligt fordelt? Under påskud af at ville beskytte den frie konkurrence og markedet mod en 
foregiven deformering bliver ulighederne og fattigdommen værre og værre, og de bliver en 
destabiliseringsfaktor for demokratiet i såvel medlemsstaterne som i et mere globalt 
perspektiv. Er det nødvendigt at minde om, at friheden ikke hører op med kapitalens frie 
bevægelighed? Burde udviklingen ikke række videre end til sin rent økonomiske logik til 
fordel for en rent menneskelig tankegang? Hvordan kan man på solidarisk vis støtte et nyt 
Europa, som er præget af den kreative sameksistens mellem forskellige kulturer og 
mentaliteter, hvor ethvert menneske kan leve sit liv fuldt ud uden trældom, hvor frihed ikke er 
et betydningsløst ord, og hvor borgerne deler ud af deres egen rigdom uafhængigt af deres 
sociale status for virkelig at øge de enkelte borgeres værdighed og kreativitet i øst som i 
vest?Den dybe fattigdoms koncentration og intensitet i visse områder i Europa er et af de 
stærkeste symboler på de uacceptable uligheder, der findes i det moderne samfund. De 
beviser, at globaliseringen i sin nuværende form med alle de fordele og muligheder, den 
afstedkommer, ikke har udmøntet sig i et omfattende integrationssystem, som er i stand til at 
mindske fattigdommen, som tager udgangspunkt i de udelelige og universelle 
menneskerettigheder, og som sætter fokus på det enkelte menneskes uindskrænkede 
værdighed og den menneskelige families enhed.

Er det fortsat tilstrækkeligt for en kvinde at arbejde for ikke at være fattig? Yder et job eller 
bistandshjælp stadig kvinderne tilstrækkelig beskyttelse mod den ensomhed og skrøbelighed, 
som fører til uvidenhed?  Jeg vil gerne nævne en kendsgerning fra mit land. I Slovakiet er 
mindstelønnen på 130 EUR om måneden. I Bratislava er leveomkostningerne stort set de 
samme som i de vestlige hovedstæder. At miste et job påvirker alle borgere. I de stater i det 
tidligere Sovjetunionen, som netop er trådt ind i EU, forsynede de statsejede virksomheder ud 
over månedslønnen borgerne med gratis eller næsten gratis sundhedspleje, børnepleje, 
uddannelse, bolig, varme, elektricitet og vand samt telefon. Det viser sig således, at 
fattigdommen ikke længere kun skal behandles ud fra en økonomisk og monetær synsvinkel. 
Det er rigtigt, at arbejdet inddrager den enkelte i et kollektiv. Men det er ikke nok for at blive 
borger, og det viser erfaringerne! De familier og personer, der lever i fattigdom, giver udtryk 

  
1Det Europæiske Råd i Lissabon, den 23. og 24. marts 2000, Formandskabets konklusioner, punkt 32 og 5.
2 KOK, W. (dir.), Tackling af udfordringen. Lissabon-strategien for vækst og beskæftigelse. Luxembourg, 
Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 2004.
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for, at arbejdet er langt mere end en indtægtskilde1. Hvordan kan man så fremme det tætte 
partnerskab med de fattigste kvinder og familier, som er sande eksperter i at bekæmpe 
elendigheden, med henblik på at bekæmpe dyb fattigdom effektivt og besejre social 
udstødelse? Solidaritet er ikke en følelse af vag medlidenhed eller overfladisk sorg over 
andres ulykke. Det er en fast og ihærdig beslutsomhed, som gør, at man engagerer sig i at nå 
et fælles gode, det vil sige den enkeltes velbefindende, for vi har alle ansvaret for alle.  
Bekæmpelsen af fattigdom og social udstødelse legemliggør dette behov, som ikke kan 
tilfredsstilles udelukkende ved at forgude markedet.  De offentlige institutioner og samfundet 
som helhed har til opgave at forsvare dem.

I jagten på løsninger viser det sig, at hensynet til kønsdimensionen som forklarende eksempel 
ikke er irrelevant. Elendigheden rammer som bekendt oftere kvinder, men disse er også de 
første til at forsvare deres nærmeste mod fattigdom og social udstødelse. Kvinderne, som 
danner de grundlæggende bånd og skaber fred, er ligeledes de første til at sikre, at 
menneskerettighederne overholdes, og at den enkeltes værdighed tilgodeses. Dette gør, at 
kvinderne og især de unge kvinder kan handle frit og selvstændigt, hvilket er en mulighed, der 
skal åbnes op for, ikke blot i hovedstæderne eller EU's velstillede områder, men også i 
medlemsstaternes mindre veludviklede områder. Det ville derfor efter min mening ikke være 
irrelevant at udvide begrebet "stabilitetspagten". Vi kender dette ord, som vi har lånt fra 
økonomiens verden. Jeg vil gerne være fortaler for en anden stabilitetspagt, som giver større 
tillid og større respekt for kvinder og mænds værdighed, når de - nogle gange for bestandigt -
udstødes af arbejdsmarkedet og samfundet.  En borgerlig stabilitetspagt, som tilgodeser et 
engagement, hvori de dårligst stillede borgere er de sande drivkræfter og partnere.

Man kan imidlertid ikke bekæmpe kvindernes fattigdom uden også at se på mændenes rolle. 
Sociologiske undersøgelser viser, at mænd ligeledes rammes af elendighed og social 
udstødelse2, og at de ikke er omfattet af en særlig kønsspecifik ordning i de nationale planer 
for beskæftigelse og social inddragelse. For at bekæmpe fattigdommen generelt skal der tages 
højde for samtlige faktorer. Det betyder, at en retfærdig anskuelse af effektiv bekæmpelse af 
fattigdommen i Europa ikke kun kan rettes mod kvinder. Vil vi ikke, at de offentlige 
politikker skal være effektive og tæt på borgerne?

I denne rapport vil jeg gerne bidrage til drøftelserne om udryddelse af fattigdommen for 
kvinder i Europa. Rapporten indeholder principper om et partnerskab med de dårligst stillede 
borgere i forbindelse med bekæmpelsen af fattigdom, idet man kun har få erfaringer med 
sådanne partnerskaber (3).  Den indeholder endvidere et par principper om socioøkonomisk 
værdiansættelse af kvindernes bidrag til driften af de generationsoverskridende netværk, som 
udgør den oprindelige beskyttelse mod social udstødelse (4), og et par overvejelser om 
millenniumudviklingsmålene (5). Det skal med det samme slås fast, at fattigdom ikke længere 

  
1 "Les parents, premiers partenaires de l'avenir des enfants, un objectif pour l'Europe de tous", dokumenter fra 
det 7. europæiske møde blandt Quart Monde-folkeuniversiteterne, Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg, Bruxelles, 18. juni 2001.
2 Bourdieu, P. (dir.), La misère du monde, Ed. du Seuil, 1993. ALLARD, F. et. al., "Devenir père en situation de 
pauvreté. Étude exploratoire qualitative" i LACHARITÉ, C. og PRONOVOST, G., Comprendre la famille. 
Dokumenter fra det 6. symposium i Quebec om familieforskning, Presses de l'Université du Québec, 2002, s. 77-
101. Fayard, D., "Projets familiaux", i tidsskriftet Quart Monde, 2001/3, nr. 179, Paris, Editions Quart Monde, s. 
4-5.
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bør defineres udelukkende ud fra et økonomisk synspunkt, men som en overtrædelse af 
menneskerettighederne (2).

2. Definition af dyb fattigdom: En udfordring for nutidens menneskerettigheder1

Den dybe fattigdom opfattes her i forhold til menneskerettighedernes udelelighed. 
Verdenserklæringen om Menneskerettighederne ville give menneskeheden mulighed for at 
frigøre sig for terror og elendighed. Franklin Roosevelt grundlagde dette projekt i sin tale om 
de fire friheder af 6. januar 1941. De fire friheder var alle i udpræget grad rettet mod en højere
idé om en moralsk orden, og blandt dem fandt man friheden til at leve uden nød.

Når der tages udgangspunkt i menneskerettighederne i forbindelse med bekæmpelsen af 
kvinders fattigdom, skal borgerne fra første færd ses uafhængigt af deres sociale status som 
individer, der skaber deres eget liv, for ethvert menneske er et menneske. Uanset dets liv, 
tanker, hudfarve og nationalitet, om det er rigt eller fattigt, om dets liv går godt eller skidt, 
selv om det gør de værste ting, er det fortsat et menneske. Ethvert menneske bærer en 
uforgængelig rigdom i sig. Denne rigdom danner dets værdighed som menneske. Det har ret 
til at handle frit til gavn for det selv og andre.2

Definitionen på fattigdom i nærværende rapport gengiver definitionen i alle Europa-
Parlamentets beslutninger om overholdelse af de grundlæggende frihedsrettigheder i EU3. 
Europa-Parlamentet gjorde allerede i 1992 opmærksom på, "at fader Joseph Wresinski, 
grundlægger af organisationen ATD Quart Monde, kraftigt understregede, at fattigdom 
udgjorde en af de væsentligste krænkelser af menneskerettighederne: Der, hvor mennesker er 
tvunget til at leve i armod, krænkes menneskerettighederne. Det er en hellig pligt at slutte sig 
sammen for at respektere dem."4

Drevet af sine erfaringer fra et fattigt miljø forelagde Wresinski den 12. februar 1987 den 
første rapport om dyb fattigdom og økonomisk og social usikkerhed, der nogensinde var 
blevet udarbejdet af en af Fællesskabets medlemsstater. Hans definition på fattigdom og 

  
1 E/CN4/1987/SR 29 punkt 62-72; WRESINSKI, J., "Les plus pauvres, révélateurs de l'indivisibilité des Droits de 
l'homme" i Livre blanc de la Commission nationale consultative des Droits de l'homme (France), Paris, La 
Documentation française, 1989, s. 221-238.
2 Tonglet, J., i "Tous nous sommes acteurs des droits de l'homme", dokumenter fra det 6. europæiske møde 
blandt Quart Monde-folkeuniversiteterne, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Bruxelles, 28. maj 
1999.
3 Teuscher, Tobias, "Grande pauvreté et droits de l'homme : étude des rapports du Parlement européen sur les 
droits fondamentaux dans l'Union européenne", tidsskriftet Droit en Quart Monde, Paris/Bruxelles, 39-40, juli 
2004, s. 49-72.
4 A4-0034/98, dok. PE 224.436/endel. 28.1.1998, punkt 23 og 30.
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social udstødelse er fortsat banebrydende: Usikkerhed er manglen på en eller flere 
sikkerheder, herunder jobsikkerheden, som giver personer og familier mulighed for at 
varetage deres faglige, familiære og sociale forpligtelser og udøve deres grundlæggende 
rettigheder. Den heraf følgende usikkerhed kan være af større eller mindre udstrækning og 
have mere eller mindre alvorlige og definitive konsekvenser. Den medfører dyb fattigdom, 
når den berører flere eksistensområder, når den varer ved, når den sætter mulighederne for 
inden for en overskuelig fremtid igen at vedkende sig sit ansvar og generhverve sine 
rettigheder på spil.1

Denne definition understreger lighedspunkterne og forskellene mellem usikkerhed og dyb 
fattigdom. Årsagerne ligner hinanden (især den manglende tillid, som et stabilt, ærligt lønnet 
og socialt anerkendt arbejde giver), men den dybe fattigdom blotlægger i højere grad de 
samfundsmæssige og generationsoverskridende begrænsninger, som fører til manglende evne 
til at gøre menneskerettighederne gældende for sig selv og andre. Dette gælder både de rige 
og de fattige lande, idet respekt for menneskerettighederne ikke er betinget af økonomisk 
udvikling. Europa-Parlamentet understregede desuden, at kodificeringen af de økonomiske, 
sociale og kulturelle rettigheder ikke er tilstrækkelig i sig selv, og at den, da forarmelsen har 
strukturelle underliggende årsager, skal følges op af vedvarende aktioner, som er let 
tilgængelige for de dårligst stillede personer og gør det muligt at gribe fat om roden til 
problemet.2

På denne måde bliver det konkrete partnerskab med kvinder fra fattige miljøer til en vej, der 
kan følges med henblik på at iværksætte aktioner til bekæmpelse af social udstødelse med 
udgangspunkt i de fattigstes erfaringer.

3. Partnerskabet med de fattigste kvinder begynder med, at de deler deres specifikke 
viden med os

Hvad svarer de fattige, når de bliver spurgt, hvad der ville ændre deres liv mest? De taler om 
organisationer, der er deres egne, så de kan forhandle med administrationerne, de handlende 
og ikke-statslige organisationer, direkte støtte inden for rammerne af programmer, der 
iværksættes på deres fællesskabs initiativ, så de kan få indflydelse på deres egen skæbne, 
kontrol af midlerne på lokalt plan, så de kan sætte en stopper for korruptionen. De vil kunne 
holde de ikke-statslige organisationer og regeringerne til regnskab for deres handlinger ... Det 
er stærke, yderst værdige ord. Sådan henvendte James D. Wolfensohn, præsident for 
Verdensbankgruppen, sig til Styrelsesrådet på dets årlige møde3.

Partnerskabet bør give dem, der er så heldige at råde over økonomiske ressourcer, og som har 
magt til at bruge dem, mulighed for i solidaritet at forbedre vilkårene for de mest sårbare. Den 
respektfulde dialog med de fattigste kvinder viser sig i virkeligheden at være afgørende, men 
denne metode er i mange tilfælde endnu ikke tilstrækkeligt anerkendt, praktiseret, evalueret 
og værdsat. Det skal understreges, at den nye viden, som kan ændre tingene, skal indhentes i 

  
1 Comité économique et social de la République Française, "Grande pauvreté et précarité économique et 

sociale", 11. februar 1987.
2 Beslutning 1993, artikel 27.
3 Verdensbanken, La parole est aux pauvres : Ecoutons-les, Washington, 2001 (The World Bank, Can Anyone 
Hear Us ? (Voices of the Poor, vol 1.)), Washington, 2000.
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temadiskussionsgrupper, som bygger på et samspil mellem de forskellige partnere. Denne 
proces kræver tid, en faktor, der ofte ses stort på i beslutningsprocessen. Det udpræget bedste 
eksempel på god praksis på europæisk plan inden for dette område findes i Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg, som siden 1988 hvert andet år har været vært for Quart 
Monde-folkeuniversiteterne i Europa med henblik på at skabe dialog mellem de fattigste 
borgere og de europæiske institutioners administratorer, de folkevalgte på alle niveauer og 
repræsentanterne for det organiserede civilsamfund med det særlige formål at give de dårligst 
stillede borgere mulighed for at komme til orde og bidrage med deres specifikke viden til 
afvisning af elendigheden.

Der bør udforskes flere spor med henblik på at opnå et effektivt partnerskab mellem de 
offentlige institutioner og de fattigste borgere. Først og fremmest har anerkendelsen af de 
fattigste kvinders bidrag til bekæmpelse af fattigdommen til formål at forbedre kvindernes 
sociale status generelt. På denne måde kan de dårligst stillede kvinder medvirke aktivt til at få 
produktionen til at stige, gennemføre den økonomiske udvikling og sikre den kulturelle og 
politiske udvikling i deres kvarterer, byer, regioner og lande. Samtidig kan de forene 
arbejdsliv og familieliv, bevare mandens og kvindens rolle uden at skabe en kløft imellem 
dem og uden at feminisere mændene eller maskulinisere kvinderne. Udviklingen i kvindernes 
vilkår i de dårligt stillede områder bør endvidere anspore samfundet til at undgå at anbringe 
børn i familiepleje af socioøkonomiske årsager og i endnu højere grad støtte kvinder og mænd 
til at udøve deres forældreansvar fuldt ud, også i tilfælde af dyb fattigdom.

Dernæst skal der sættes pris på den enkeltes bidrag, for den fattige, som ikke har fået adgang 
til menneskets hoved, får ikke adgang til dets samfund1. Det er således vigtigt at anerkende 
dette revolutionerende element, som består i de fattiges evne til ud fra deres erfaringer at 
frigøre en viden, der kan omdannes til sociale ændringer, som berører dem. For at gøre dette 
partnerskab med de fattigste muligt skal de fattigste borgere ikke blot opfattes som vidner, 
men deres originale tanker skal anerkendes som egentlige tanker. Det lykkes de objektivt set 
mest beskedne individer i den sociale orden at give forskellige erfaringer med usikkerhed eller 
ydmygelse en betydning i så vid udstrækning, at de kan vende meningen med deres modgang. 
Mennesker er meningsdannere, og det ville være at forfalde til etnocentrisme blot at se dem 
igennem det almindeligt accepterede normsystem, ifølge hvilket de er udstødt og stemplet2.

Se, dét er en sand udfordring for borgerne og de offentlige myndigheders repræsentanter! For 
at opnå et virkeligt partnerskab er det nødvendigt, at de fattigste kvinder deltager direkte i de 
politiske beslutningsprocesser, der berører dem og deres familie. Ved at gå de fattigste 
familier i møde og tale med dem kan de folkevalgte og administratorerne få indblik i disse 
erfaringer med fattigdom, der rækker ud over de rent juridiske og økonomiske aspekter. Dette 
kommer helt til sin ret inden for rammerne af Europas genforening. For at de fattigste skal 
kunne blive aktive partnere i bekæmpelsen af elendighed, har de først og fremmest behov for 
en stemme, anerkendelse, sikkerhed og integration. At en person lever i fattigdom betyder 
ikke, at andre på den pågældende persons vegne skal træffe beslutninger om, hvad der er 
bedst for den pågældende. Det gælder såvel administratorerne som de store institutioner, 
organismer og centraliserende ngo'er. Den strukturerede dialog bør således indledes med et 

  
1 Labbens, J., La condition sous-prolétarienne, l'héritage du passé, Editions Science et Service, Paris, 1965. 
2 Schnapper, D. (dir.), Exclusions au cœur de la cité, indledning, Paris, Economica, 2001.



(Ekstern oversættelse)

DT\569912DA.doc 7/9 PE 359.968v01-00

DA

frivilligt møde mellem de folkevalgte, administratorerne og de fattigste personer for at opnå 
en veritabel nærhed, som udmønter sig i den forståelse, der er partnerskabets første etape.

Det er altså vigtigt her at understrege, at de kvinder, der lever i dyb fattigdom, som alle andre 
kvinder skal udfylde deres rolle, deres ansvar, herunder deres rolle som mor. De oplever de 
samme glæder, har de samme forhåbninger, føler den samme frygt og den samme tvivl, men 
de gør det under langt mere vanskelige forhold end de fleste andre kvinder.  De fattigste 
kvinder burde være privilegerede partnere, der lyttes til, med henblik på at udforme, 
iværksætte og evaluere politikkerne for lige muligheder. Anerkendelsen af særlige kendetegn 
for kvinderne med hensyn til deres måde at være og innovere på burde gøre det lettere at finde 
referencemodeller, hvis kendetegn man ofte ikke kender på forhånd, men som giver dem 
mulighed for at leve et mere blomstrende og helt liv. 

4. Den socioøkonomiske værdiansættelse af kvindernes bidrag til driften af de 
generationsoverskridende netværk, Gary Beckers eksempel

Det at dele sin viden med andre kommer helt til sin ret, når vi nævner opstillingen af 
indikatorer til måling af dyb fattigdom og effektiviteten af de offentlige myndigheders 
engagement på området. Hvem kan måle kvindernes indsats, når de driver de 
generationsoverskridende solidaritetsnetværk? Hvordan kan dem, der opstiller indikatorerne, 
tage højde for de personlige, familiære og lokale ansvarsområder og initiativer, som uden de 
fattigste vidnesbyrd ikke ville blive anerkendt ifølge EU's kriterier?

De "klassiske" indikatorer er blevet voldsomt kritiseret af den amerikanske økonom Gary 
Becker i dennes værker om menneskelig kapital og den økonomiske tilgang til livet1. Hans 
arbejde indbragte ham Nobelprisen i økonomi i 1992.  Becker har specielt målt kønnets 
hypotetiske indvirkning på indkomsten og den økonomiske værdi af familielivet i alle dets 
afskygninger. Han har endvidere undersøgt de for øjeblikket ikke anerkendte økonomiske 
aktiviteter. De økonomiske undersøgelser påviser, at en tredjedel af den økonomiske aktivitet, 
der i det væsentligste udøves af kvinder, er fritaget for enhver form for evaluering og 
opfølgning.  Der findes ganske enkelt ingen indikatorer eller værktøjer, der kan måle den! 
Også OECD er nået frem til disse konklusioner, og her underkastes de for øjeblikket 
supplerende undersøgelser. Ville det ikke være en idé at lade sig inspirere af Gary Beckers 
arbejde i forbindelse med definitionen af indikatorerne for politikkerne til fremme af kvinders 
vilkår i dag?

Befolkningernes - og især kvindernes - deltagelse i definitionen af indikatorerne er af 
afgørende betydning for, at deres behov ikke blot defineres af eksperter. Indikatorerne bør 
ikke blot afspejle de klassiske økonomiske data, men skal også have politisk vægt. Burde vi 
ikke anerkende en vigtig faktor for forandring, nemlig de fattigste kvinders personlige 
udvikling og deres specifikke evne til at tilpasse sig og uddanne sig gennem disse forskellige 
situationer? Der er imidlertid en situation, som på fremragende vis afspejler fattigdommens 
særpræg. Det er gennemførelsen af forældreansvar og menneskerettigheder for alle 
uafhængigt af den enkeltes økonomiske status.

  
1 Becker, G. og Becker G.N., The economics of life, McGraw-Hill, New York, 1997.



(Ekstern oversættelse)

PE 359.968v01-00 8/9 DT\569912DA.doc

DA

For at bekæmpe feminiseringen af fattigdommen skal der i samarbejde med kvinderne, 
familierne og alle de berørte personer udarbejdes nye, relevante indikatorer, som skal 
anvendes i bekæmpelsen af fattigdom og social udstødelse og mere specifikt i forbindelse 
med kvindernes rolle i de generationsoverskridende netværk. Det ville gøre det muligt at 
sikre, at sådanne indikatorer tager højde for betydningen af de familiære bånd for de mødre og 
fædre, der opfostrer deres børn alene i dyb fattigdom, og betydningen af den respekt og 
positive anerkendelse af forældrene, som er nødvendig for deres børns udvikling. Derudover 
bør indikatorerne omfatte værktøjer til måling af tilstedeværelsen af faktorer i samlivet og hos 
de fattigste kvinder og familier, som gør det muligt for disse at udvikle deres kompetencer og 
potentiale. Derfor er betydningen af at kunne forene familielivet med arbejdslivet så stor, også 
for de mest sårbare kvinder, for de foranstaltninger, der træffes til fordel for andre mål inden 
for strategien for beskæftigelse, må ikke have negativ indvirkning på familielivet og de 
projekter om at leve og vokse op sammen, som kvinderne er de første til at promovere. For at 
opnå maksimal effektivitet skal de offentlige myndigheder opmuntres til at sætte deres ansatte 
i skole hos de fattigste familier i form af længerevarende praktikophold.

5. Millenniumudviklingsmålene og kvindernes fattigdom - Hvordan kan Europa nyde 
godt af den solidariske udvikling af menneskeheden?

Stats- og regeringscheferne og eksperterne har vendt sig i retning af en tilgang til udryddelse 
af fattigdommen, som nærmere tager udgangspunkt i opnåelsen af målbare økonomiske 
resultater.  Det samme afspejler en stor del af millenniumudviklingsmålene, som er udformet 
på baggrund af kvantitative indikatorer. Disse faktorer er en del af det internationale samfunds 
positive engagement på dette område, men de risikerer imidlertid, at indsatsen koncentreres 
omkring opnåelsen af kvantitative resultater på kort sigt på bekostning af de kvalitative 
resultater.  Dette er også vigtigt med hensyn til udviklingen af landene i Central- og 
Østeuropa. Jeg vil gerne understrege, at det ikke er muligt at tage denne udfordring op, før én 
etisk betingelse er opfyldt. Det drejer sig om på internationalt plan at give begrebet social 
retfærdighed betydning, hvilket endnu ikke er tilfældet i dag. En lang række lande, som er 
fattige på materielle goder, men rige på visdom, kan hjælpe de andre enormt på dette område. 
Ethvert folk arver en civilisation fra sine forfædre, som det påhviler folket at bevare. Denne 
civilisation er kendetegnet ved de institutioner, der er nødvendige for samfundslivet, f.eks. de 
politiske institutioner, samt de bevægelser, der vidner om et åndeligt liv (kunstnerisk, 
intellektuelt, spirituelt). Når disse bevægelser har rod i sande menneskelige værdier, ville det 
være en alvorlig fejl at give afkald på dem. Et folk, der blev nødt til at gøre dette, ville miste 
det bedste af sig selv. For at leve ville det med andre ord give afkald på det, der gav det grund 
til at leve.

For at opfylde millenniumudviklingsmålene, herunder i Europa, skal vi især lægge den 
mentalitet fra os, som gør, at vi opfatter de fattige - personer og folk - nærmest som en byrde, 
som ubehagelige påtrængende personer, der gør krav på at forbruge det, andre har fremstillet.
De fattigste kvinder kræver ret til at få del i de materielle goder og til at bruge deres 
arbejdsevne til at skabe en mere retfærdig og mere gunstig verden for alle. De fattige kvinders 
fremgang er en stor mulighed for hele menneskehedens moralske, kulturelle og selv dens 
økonomiske vækst. Det er i denne forbindelse vigtigt at indhente oplysningerne hos kvinderne 
selv, for så vidt angår deres situation, deres behov og deres forhåbninger i forhold til 
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millenniumudviklingsmålene, især da de spiller en hovedrolle i iværksættelsen af de 
politikker, der har til formål at ændre deres situation.

6. Konklusion: Lige muligheder i dagligdagen kræver mere end en garanti for lige 
muligheder

Alle nyskabende tiltag skal således have til formål at indlemme ikke blot kvindernes 
universelle forhåbninger om lige muligheder, men også deres forskellige tilgange til at løse de 
aktuelle problemer. De skal altid have som mål at sikre kvindernes personlige udfoldelse og 
tilse, at deres tilganges komplementaritet tilgodeser alle de sociale aspekter:  familier, 
individer og sociale grupper.

De fattigste kvinder og samfundets mest udstødte burde være vores privilegerede partnere, der 
lyttes til, med henblik på at udforme, iværksætte og evaluere politikkerne for lige muligheder. 
Vi kan føre denne det nye Europas anden borgerlige stabilitetspagt fremad. Den skal først og 
fremmest udmønte sig i generationsoverskridende solidaritet, fremme af reelle lige 
muligheder, respekt for det at være anderledes, dialog og partnerskab med de fattigste 
borgere, især kvinderne, med henblik på at bekæmpe elendigheden.

Lige muligheder i dagligdagen kræver mere end en garanti for lige muligheder! Det forpligter 
os endnu mere. Der er fem år tilbage til at nå Lissabon-strategiens primære mål. Vi skal i 
højere grad være opmærksomme på kvindernes økonomiske aktivitet inden for den uformelle 
ikke-markedsmæssige sektor og sætte pris på borgernes frivillige arbejde, den sektor, hvor 
kvinderne udmærker sig, og hvor deres kreative snilde fortjener at blive identificeret, 
anerkendt og værdsat hurtigst muligt, herunder med hensyn til indtægt og erhvervede 
rettigheder.


