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1.   Vrouwen, armoede, het nieuwe Europa: beseffen we waar het echt om gaat?

De Europese Raad vindt het onaanvaardbaar dat er in de Europese unie zo veel mensen onder 
de armoedegrens leven en te lijden hebben van sociaal isolement. Het nieuwe Europa denkt na 
over zijn strategie om de meest competitieve en dynamische kenniseconomie ter wereld te 
worden, die in staat is tot aanhoudende economische groei samen met kwantitatieve en 
kwalitatieve verbetering van de werkgelegenheid en grotere sociale cohesie1. Na vijf jaar 
overleg zijn er al te veel doelstellingen die duidelijk niet verwezenlijkt zullen worden. Europa 
heeft terrein moeten prijsgeven2. Maar uitroeiing van de armoede is een ethisch, sociaal, 
politiek en economisch gebod voor het geweten van de mens, dat hij niet kan ontlopen als hij 
de waardigheid en verantwoordelijkheid van de burger op een doeltreffende manier wil 
verhogen. Het welzijn van de samenleving wordt gemeten aan de aandacht die ze de zwakste 
van haar leden schenkt.

Het moet duidelijk zijn dat uitbreiding van de algemene welvaart nog niet betekent dat ze 
eerlijk verdeeld wordt. Onder de dekmantel van verdediging van de vrije concurrentie en de 
markt tegen vermeende scheeftrekkingen, nemen ongelijkheid en armoede alsmaar toe, zodat 
ze nu een factor vormen die de democratie destabiliseert, in de lidstaten zowel als in een 
ruimer perspectief. Moeten we erop wijzen dat vrijheid meer betekent als vrij kapitaalverkeer? 
Moet de ontwikkeling niet boven haar louter economische betekenis uitstijgen en een 
volledige menselijke waarde krijgen? Hoe kunnen we door solidaire inzet de intrede van het 
nieuwe Europa ondersteunen, dat bepaald wordt door creatieve coëxistentie van verschillende 
culturen en mentaliteiten, waar elke menselijke persoon zijn leven volledig kan uitbouwen, 
vrij van alle vormen van dienstbaarheid die van buitenaf opgelegd worden, waar vrijheid geen 
woord zonder betekenis is en de burgers hun eigen rijkdommen, ongeacht hun sociale positie, 
onderling delen om de waardigheid en vrijheid van ieder van hen reëel te vergroten, zowel in 
het oosten als in het westen? De concentratie en ernst van de uiterste armoede in bepaalde 
streken van Europa behoren tot de meest sprekende symbolen van de onaanvaardbare 
ongelijkheden die in de hedendaagse samenleving blijven bestaan. Ze tonen aan dat de 
mondialisering in haar huidige vorm, met alle voordelen en kansen die ze te bieden heeft, niet 
tot een veelomvattend integrerend systeem geleid heeft dat in staat is om de armoede terug te 
dringen, uitgaande van een opvatting van de rechten van de mens als ondeelbaar en 
universeel, met als kernpunt de onvervreemdbare waardigheid van elke menselijke persoon en 
de eenheid van het menselijk gezin.

Is het altijd voldoende dat een vrouw werk heeft om niet arm te moeten zijn? Bieden werk en 
sociale hulpverlening de vrouwen nog voldoende bescherming tegen eenzaamheid of 
kwetsbaarheid, die op hun beurt tot onwetendheid leiden? Laat mij een gewone realiteit in 
mijn eigen land uitleggen: het minimum inkomen bedraagt in Slowakije 130 euro per maand. 
De kosten van levensonderhoud liggen in Bratislava niet ver onder die van de West-Europese 
hoofdsteden. Het kan iedereen overkomen dat hij zijn werk verliest. Maar in de landen van het 
vroegere Oostblok die onlangs tot de Europese unie toegetreden zijn, zorgden de 
staatsbedrijven naast het maandloon ook gratis of zo goed als gratis voor gezondheidszorg, 
kinderverzorging, onderwijs, huisvesting, verwarming, water en stroom en telefoon. Het ziet 

  
1 Europese raad van Lissabon, 23 en 24 maart 2000, conclusies van de voorzitter, onder punt 32 en 5.
2 W. Kok (uitg.): Relever le défi. La stratégie de Lisbonne pour la croissance et l'emploi, Publikatiebureau van 
de Europese Gemeenschappen, Luxemburg 2004.
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er dus naar uit dat armoede niet alleen meer in economische en monetaire termen omschreven 
moet worden. Natuurlijk, door zijn werk maakt een individu deel van een gemeenschap uit. 
Maar dat is niet genoeg om ook burger te zijn, zoals uit de ervaring blijkt. Gezinnen en 
personen die in armoede leven, getuigen dat "werk veel meer dan een bron van inkomen is"1. 
Hoe kunnen we dan voor een sterk deelgenootschap met de armste vrouwen en gezinnen 
zorgen - de echte deskundigen in de strijd tegen de armoede - om de grote armoede op een 
doeltreffende manier te lijf te gaan en sociaal isolement te overwinnen? Solidariteit is 
namelijk niet alleen een vaag gevoel van medeleven of oppervlakkige droefenis omwille van 
andermans leed. Het is een vastberaden en standvastig besluit om zichzelf in te zetten voor het 
algemeen welzijn, of m.a.w. voor het welzijn van elke andere persoon afzonderlijk, want elk 
van de burgers is volledig verantwoordelijk voor alle anderen. En de strijd tegen armoede en 
sociaal isolement geeft daarmee vorm aan een behoefte die niet bevredigd kan worden door 
blinde verering voor alleen maar de markt. Het is de taak van de openbare instellingen en de 
samenleving in haar geheel om die strijd te ondersteunen.

Bij het zoeken naar oplossingen blijkt de factor gelijkheid van man en vrouw als verklarende 
maatstaf bruikbare resultaten op te leveren. Het zijn vooral vrouwen die door armoede 
getroffen worden, maar zij zijn ook de eersten om hun medemensen tegen armoede en sociaal 
isolement in bescherming te nemen. De vrouwen, die de essentiële bindingen tot stand 
brengen en vrede stichten, zijn ook de eersten om de rechten van de mens en eenieders 
waardigheid te laten eerbiedigen. Vrouwen, en vooral jonge vrouwen, kunnen vrij en 
autonoom optreden, zodat ze de kans krijgen om op ontdekking te gaan, niet alleen in de 
welvarende hoofdsteden of gebieden van de Europese Unie, maar ook in de minder 
ontwikkelde streken van de lidstaten. Het komt me daarom niet onbelangrijk voor om het 
begrip stabiliteitspact uit te breiden. We kennen dat woord uit de economische sfeer, maar ik 
zou willen pleiten voor een ander stabiliteitspact, dat meer vertrouwen en eerbied voor de 
waardigheid van mannen en vrouwen brengt die uitgesloten zijn op de arbeidsmarkt en in de 
samenleving - blijvend uitgesloten, in sommige gevallen: een maatschappelijk stabiliteitspact 
a.h.w., dat een oproep tot inzet vormt waarvan de meest achtergestelde burgers de echte 
drijvende kracht en deelgenoten vormen.

Maar de armoede van de vrouw kan niet verholpen worden als we de rol van de man buiten 
beschouwing laten. Uit sociologische studies blijkt dat armoede en sociaal isolement ook 
mannen treffen2, terwijl de nationale plannen voor werkgelegenheid en sociale integratie hun 
geen enkele vorm van geslachtspecifieke aandacht schenken. Om de armoede in haar geheel 
te bestrijden, moeten alle factoren in de rekening betrokken worden, en een redelijke 
opvatting van doeltreffende strijd tegen de armoede in Europa kan dus niet alleen op de 
vrouwen gericht zijn. We eisen toch dat het overheidsbeleid dicht bij de burger staat en 
efficiënt is?

  
1 Les parents, premiers partenaires de l'avenir des enfants, un objectif pour l'Europe de tous, handelingen van 
de 7de Europese zitting van de volksuniversiteiten van de Vierde Wereld, Economisch en sociaal comité, 
Brussel, 18 juni 2001.
2 P. Bourdieu (uitg.): La misère du monde, uitg. Le Seuil, 1993. F. Allard e.a.: "Devenir père en situation de 
pauvreté. Etude exploratoire qualitative", in C. Lacharité en G. Pronovost: Comprendre la famille, handelingen 
van het 6de onderzoeksymposium voor gezinszaken in Quebec, Presses de l'Université du Québec, 2002, 
blz. 77-101. D. Fayard: "Projets familiaux", in Revue Quart Monde 2001/3 (nr. 179), Editions Quart Monde, 
Parijs, blz. 4-5.
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Dit verslag wil een bijdrage leveren tot het debat over de uitroeiing van de armoede onder de 
vrouwen in Europa. Het neemt zich voor om de princiepen van het partnerschap met de meest 
benadeelde burgers in de strijd tegen de armoede uiteen te zetten - maar dat partnerschap is 
een methode die nog maar weinig beproefd is. Het wil ook een aantal princiepen voor sociaal-
economische opwaardering van de bijdrage van de vrouw tot de intergenerationele netwerken 
voorleggen, die de eerste vorm van bescherming tegen sociaal isolement vormen, en maakt 
een aantal kanttekeningen bij de doelstellingen voor het millennium. Een eerste overweging is 
dat armoede niet meer enkel in economische termen omschreven zou moeten worden, maar 
als schending van de rechten van de mens.

2.  Definitie van uiterste armoede: een uitdaging voor de rechten van de mens van 
vandaag1

Uiterste armoede wordt hier tegen de achtergrond van de ondeelbaarheid van de rechten van 
de mens behandeld. De universele verklaring van de rechten van de mens heeft de mensheid 
in staat willen stellen om zich van angst en ellende te bevrijden. De grondslag is gelegd door 
Franklin Roosevelt in zijn toespraak van 6 januari 1941 over de vier vrijheden: alle vier zijn 
ze op een hogere, morele orde gericht, en ze omvatten o.a. de vrijheid om een leven in 
beschutting tegen armoede te leiden.

De strijd tegen de armoede onder de vrouwen in termen van de rechten van de mens 
benaderen, veronderstelt op de eerste plaats dat de burgers los van hun sociale positie als 
subjecten beschouwd worden die vorm geven aan hun eigen leven, want "elke menselijke 
persoon is een menselijke persoon. Hoe ook zijn leven en zijn denkwereld eruit zien, wat ook 
zijn huidskleur of nationaliteit is, of hij arm of rijk is, of het hem in het leven goed of slecht 
gaat, ook al begaat hij de ergste dingen, hij is en blijft een menselijk wezen. Elk menselijk 
wezen draagt een onvervreemdbare rijkdom in zich, en die is het die zijn menselijke 
waardigheid uitmaakt. Hij heeft het recht om vrij te handelen in zijn eigen belang en dat van 
de anderen."2

De definitie van de armoede in dit verslag beantwoordt aan alle resoluties van het Europees 
Parlement over de eerbiediging van de grondrechten in de Europese Unie3. Het Europees 
Parlement heeft er namelijk al in 1992 op gewezen "dat pater Joseph Wresinski, de 
grondlegger van ATD Quart Monde, krachtig benadrukt dat armoede één van de voornaamste 
aantastingen van de rechten van de mens is: "Waar mensen gedwongen zijn om in armoede te 
leven, daar worden de rechten van de mens geschonden. Zich verenigen om ze te laten 

  
1 E/CN4/1987/SR 29, paragrafen 62-72 - J. Wresinski: "Les plus pauvres, révélateurs de 
l'indivisibilité des droits de l'homme", in: witboek van de raadgevende nationale commissie 
voor de rechten van de mens (Frankrijk), La documentation française, Parijs 1989, 
blz. 221-238.
2 J. Tonglet in Tous nous sommes acteurs des droits de l'homme, handelingen van de 6de 
Europese zitting van de volksuniversiteiten van de Vierde Wereld, Economisch en sociaal 
comité, Brussel, 28 mei 1999.
3 Tobias Teuscher: "Grande pauvreté et droits de l'homme: étude des rapports du Parlement      
européen sur les droits fondamentaux dans l'Union européenne", in Revue Droit et Quart 
Monde, nr. 39-40, Parijs-Brussel, juli 2004, blz. 49-72.
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eerbiedigen, is een heilige plicht."1

Gedreven door zijn ervaringen in de milieus waar armoede geleden wordt, legt Wresinski op 
12 februari 1987 het eerste 'rapport over uiterste armoede en economische en sociale 
onzekerheid' voor dat ooit door een lidstaat van de Europese Economische Gemeenschap 
opgesteld is. Zijn definitie van armoede en sociaal isolement blijft nog altijd revolutionair: 
"Onzekerheid is de afwezigheid van één of meer van de zekerheden, meer bepaald die van de 
arbeidssituatie, die personen en gezinnen in staat stellen om hun familiale, sociale en 
beroepsverplichtingen na te komen en hun grondrechten uit te oefenen. De onzekerheid die er 
het gevolg van is, kan meer of minder uitgebreid zijn en meer of minder ernstige en 
definitieve gevolgen met zich meebrengen. Ze leidt tot uiterste armoede als ze meerdere 
onderdelen van het bestaan raakt, een blijvend karakter aanneemt, en de mogelijkheden om 
door eigen inspanningen in een voorzienbare toekomst zijn verantwoordelijkheid weer op te 
nemen en zijn rechten te herstellen, aantast."2

De definitie wijst op de overeenkomsten en verschillen tussen onzekerheid en uiterste 
armoede. De oorzaken vertonen weliswaar gelijkenis (meer in het bijzonder de afwezigheid 
van het vertrouwen dat ontstaat door vast werk dat eerlijk beloond wordt en sociale erkenning 
geniet), maar uiterste armoede brengt in hogere mate de maatschappelijke en 
intergenerationele beperkingen aan het licht, die zelfs tot onvermogen om de rechten van de 
mens voor zichzelf en anderen door te zetten kunnen leiden. Dat geldt zowel voor de rijke als 
de arme landen, want eerbied voor de rechten van de mens is geen voorwaarde voor 
economische ontwikkeling. Het Europees Parlement benadrukt daarnaast dat codificatie van 
de economische, sociale en culturele rechten op zich niet voldoende is en - omdat verarming 
een ontwikkeling is die structurele oorzaken heeft - vergezeld moet gaan van volgehouden 
beleidsinspanningen die gemakkelijk bereikbaar moeten zijn voor de meest benadeelden en op 
de wortel van het probleem kunnen ingrijpen3.

Concreet partnerschap met de vrouwen in de milieus waar armoede geleden wordt, ligt dan 
ook voor de hand als de aangewezen weg om maatregelen ter bestrijding van sociaal 
isolement te treffen die van de concrete ervaringen van de armsten uitgaan.

3.   Partnerschap met de armste vrouwen begint met deelhebben aan hun bijzondere 
kennis

"Wat antwoorden de armen op de vraag wat hun leven het meeste zou veranderen? Ze spreken 
van eigen organisaties om te kunnen onderhandelen met overheidsdiensten, handelszaken en 
niet-gouvernementele organisaties; ze spreken van rechtstreekse hulpverlening in 
programma's die op initiatief van hun gemeenschap opgezet worden, om invloed te kunnen 
uitoefenen op hun eigen lotsbestemming; ze spreken van toezicht op de geldmiddelen op 
plaatselijk vlak, om een einde te kunnen maken aan de corruptie. Ze willen dat de 
niet-gouvernementele organisaties en de regeringen voor hun rekenschap afleggen van hun 
daden ... Het zijn krachtige woorden, die blijk geven van waardigheid." Het zijn woorden die 

  
1 A4-34/98, doc. PE 224 436/def. (28 januari 1998), § 23 en 30.
2 Grande pauvreté et précarité économique et sociale, Economisch en sociaal comité van de 
Franse republiek, 11 februari 1987.
3 Resolutie 1993, paragraaf 27.
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James D. Wolfensohn, voorzitter van de Wereldbankgroep, tot de jaarlijkse vergadering van 
de raad van bestuur richt 1.

Het partnerschap moet degenen die het geluk hebben om over economische middelen te 
beschikken en het vermogen om er gebruik van te maken, in staat stellen om de situatie van 
de allerkwetsbaarsten te verlichten. Behoedzame dialoog met de armste vrouwen blijkt van 
doorslaggevend belang te zijn, maar de methode wordt nog niet genoeg erkend, toegepast, 
geëvalueerd en naar waarde geschat. Het is in thematische discussiegroepen waar de 
verschillende partners elkaar in interactie treffen dat er nieuwe inzichten ontstaan die 
verandering teweeg kunnen brengen. Zo'n ontwikkeling heeft tijd nodig, een factor die in 
besluitvormingsprocessen dikwijls over het hoofd gezien wordt. Het modelvoorbeeld van 
goede bestuurspraktijk op Europees niveau in deze beleidsvorm wordt geleverd door het 
Europees economisch en sociaal comité, dat sinds 1998 om de twee jaar de 
volksuniversiteiten van de Vierde Wereld in Europa ontvangt voor een dialoog tussen de 
armste burgers en de ambtenaren van de Europese instellingen, mandatarissen op alle niveaus 
en vertegenwoordigers van de organisaties van het maatschappelijk middenveld, met de 
uitdrukkelijke bedoeling om de meest benadeelde burgers in de gelegenheid te stellen om hun 
gedachten en bijzondere kennis waarmee ze weigeren om de armoede te aanvaarden, mee te 
delen en door te geven.

Er zouden verschillende hoogst belangrijke wegen verkend moeten worden om een 
doeltreffend partnerschap tussen de overheidsinstellingen en de armste burgers mogelijk te 
maken. Om te beginnen is de erkenning van de bijdrage van de armste vrouwen tot de strijd 
tegen de armoede natuurlijk bedoeld om de sociale positie van de vrouw in het algemeen te 
verbeteren. Achtergestelde vrouwen kunnen daarmee met al hun mogelijkheden meewerken 
aan de toename van de produktie, de economische ontwikkeling en politieke en culturele 
vooruitgang van hun wijk, stad, streek en land, en tegelijk een evenwicht tussen beroeps- en 
gezinsleven vinden, de rollen van man en vrouw in acht nemen, zonder onderlinge 
verdeeldheid te zaaien noch de mannen te vervrouwelijken of de vrouwen te vermannelijken. 
De ontwikkeling van de positie van de vrouw in achtergestelde milieus moet de samenleving 
aanmoedigen om de plaatsing van kinderen om sociaal-economische redenen te vermijden en 
ook om steun te verlenen aan man en vrouw om hun ouderlijke verantwoordelijkheid volledig 
uit te oefenen, zelfs in een toestand van uiterste armoede.

Vervolgens moet de bijdrage van eenieder naar waarde geschat worden, want "de arme die 
niet tot het verstand van de mensen is kunnen doordringen, krijgt geen toegang tot hun 
leefwereld"2. Het is namelijk essentieel om het revolutionair element te onderkennen dat het 
vermogen van de allerarmsten is om op eigen kracht uit hun ervaringen een kennis te putten 
die omgezet kan worden in sociale veranderingen die voor hun van belang zijn. Om dat 
partnerschap met de armsten mogelijk te maken, moeten de armste burgers niet alleen als 
getuigen gehoord worden, maar hun eigen denkbeelden moeten als oorspronkelijke gedachten 
erkend worden: "Degenen die objectief gesproken de meest bescheiden plaatsen in de sociale 
orde innemen, slagen erin om betekenis te verlenen aan verschillende ervaringen van 

  
1 La parole est aux pauvres: écoutons-les, Wereldbank, Washington 2001 (Eng. Can Anyone 
Hear Us? Voices of the Poor, deel I, Wereldbank, Washington 2000).
2 J. Labbens: La condition sous-prolétarienne, l'héritage du passé, Sciences et Service, Parijs 
1965.
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onzekerheid en vernederingen zodat ze zelfs de zin van hun beproeving weten om te keren. 
Mensen zijn zingevers, en het zou van etnocentrisme getuigen om ze uitsluitend met de 
maatstaf van de algemeen aanvaarde normen te bezien, die ze in de marge drukt en 
stigmatiseert."1

Dat is dus een echte uitdaging voor burgers en overheidspersonen. Om een echt partnerschap 
te bereiken, moeten de armste vrouwen rechtstreeks aan het besluitvormingsproces deelnemen 
in aangelegenheden die hun en hun gezin aangaan. De ontmoeting met de armste gezinnen in 
een dialoog kan de mandatarissen en het bestuur inzicht geven in de armoede-ervaring, die 
ruimere als alleen maar juridische of economische aspecten vertoont. De dialoog krijgt zijn 
volle betekenis tegen de achtergrond van de hereniging van Europa. Als de armste 
medeburgers actieve deelnemers in de strijd tegen de armoede moeten zijn, dan moeten ze op 
de eerste plaats een stem en erkenning krijgen, zekerheid verwerven en geïntegreerd zijn. Dat 
iemand in armoede leeft, betekent niet dat anderen in zijn plaats moeten beslissen wat voor 
hem het beste is, en dat geldt evengoed voor het bestuur als voor de grote centraliserende 
instellingen, diensten en ngo's. En gestructureerde dialoog moet dan ook voorafgegaan 
worden door vrijwillige ontmoetingen van mandatarissen, bestuursambtenaren en de armsten, 
in het belang van echte onderlinge vertrouwdheid die begrip laat ontstaan, het eerste stadium 
in het partnerschap.

Het is dus niet zonder belang om erop te wijzen dat vrouwen in een situatie van uiterste 
armoede hun rol en verantwoordelijkheid op zich moeten nemen, met inbegrip van hun 
moederrol, zoals elke andere vrouw. Ze ervaren dezelfde vormen van vreugde, koesteren 
dezelfde verlangens, voelen dezelfde angst en dezelfde twijfels, maar onder omstandigheden 
die veel lastiger zijn als voor de meeste andere vrouwen. De armste vrouwen zouden de 
bevoorrechte partners moeten zijn die beluisterd worden bij het ontwerpen, uitvoeren en 
evalueren van de beleidsvormen voor gelijke kansen. Door de specificiteit te erkennen die 
vrouwen eigen is, in hun bestaanswijze en vernieuwingsdrang, zouden er gemakkelijker 
referentiemodellen tot stand moeten kunnen komen, waarvan de kenmerkende eigenschappen 
dikwijls niet op voorhand vastliggen, maar die de vrouwen mogelijkheden geven om een 
vollediger en bevredigender leven te leiden.

4.   Sociaal-economische waardering van de bijdrage van de vrouw tot de 
intergenerationele netwerken, naar het model van Gary Becker

Gedeelde kennis krijgt haar volle betekenis als het om het ontwerpen van de indicatoren voor 
het meten van uiterste armoede en de doeltreffendheid van het optreden van de overheid gaat. 
Wie zou er de inspanningen van de vrouwen voor het in leven houden van intergenerationele 
solidariteitsnetwerken kunnen meten? Hoe kunnen degenen die de indicatoren ontwerpen 
rekening houden met persoonlijke, familiale of plaatselijke vormen van verantwoordelijkheid 
en ondernemingszin, die zonder het getuigenis van de allerarmsten volgens de criteria van de 
Europese Unie niet erkend zouden worden?

De 'klassieke' indicatoren zijn ruim bekritiseerd door de Amerikaanse economist Gary Becker 
in zijn werken over het menselijk kapitaal en de economische benadering van het leven2, die 

  
1 D. Schnapper (uitg.): Exclusion au coeur de la cité, Economica, Parijs 2001 - inleiding.
2 G. & G.N. Becker: The economics of life, McGraw-Hill, New York 1997.
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in 1992 met de Nobelprijs bekroond zijn. Becker heeft vooral de invloed van de 
veronderstelde inwerking van het geslacht van het subject op het inkomen en de economische 
waarde van het gezinsleven in al zijn vormen onderzocht. Hij heeft ook alle economische 
activiteiten bestudeerd die vandaag de dag niet als zodanig erkend worden. Economisch 
onderzoek toont aan dat een derde van de economische activiteit die hoofdzakelijk door 
vrouwen verricht wordt, buiten elke vorm van aandacht en evaluatie valt. Er bestaan 
doodgewoon geen indicatoren en hulpmiddelen om ze te meten! Zijn conclusies worden 
overgenomen door de Oeso, die er momenteel nader onderzoek naar verricht. Zou het geen 
aanbeveling verdienen om zich door het werk van Gary Becker te laten inspireren om de 
indicatoren voor de huidige beleidsvoering in het belang van de vrouw te omlijnen?

Deelname van de bevolking - en vooral de vrouwen - aan de vastlegging van de indicatoren 
blijft van essentieel belang om te zorgen dat de behoeften niet eenvoudigweg door 
specialisten omschreven worden. De indicatoren moeten niet alleen de klassieke economische 
gegevens weergeven maar ook een politieke draagwijdte hebben. Zouden we geen erkenning 
moeten geven aan een belangrijke factor van verandering, te weten de persoonlijke 
ontwikkeling van de armste vrouwen en hun eigen bekwaamheid tot aanpassing en 
ontwikkeling als gevolg van de gegeven omstandigheden? Maar er bestaat een omstandigheid 
die bijzonder goed de speciale gegevenheden van de armoedetoestand weergeeft: de 
uitoefening van de ouderlijke verantwoordelijkheid en de rechten van de mens door iedere 
persoon, volkomen los van zijn individuele economische situatie.

Om de vervrouwelijking van de armoede te bestrijden zouden er samen met de vrouwen, 
gezinnen en alle belanghebbende personen goede nieuwe indicatoren uitgewerkt moeten 
worden die gebruikt worden in de strijd tegen armoede en sociaal isolement, en die meer in 
het bijzonder de rol van de vrouwen in het functioneren van intergenerationele netwerken 
laten uitkomen. Daarmee kan erop gelet worden dat die indicatoren rekening houden met het 
belang van de gezinsbanden voor vaders en moeders die hun kinderen alleen grootbrengen in 
een toestand van uiterste armoede, en met eerbied en positieve erkenning van de ouders, die 
kinderen voor hun ontwikkeling nodig hebben. De indicatoren zouden ook hulpmiddelen 
moeten bevatten om de aanwezigheid van factoren in de leefgemeenschap en omgeving van 
de armste vrouwen en gezinnen te meten waarmee ze hun mogelijkheden en vaardigheden tot 
ontwikkeling kunnen brengen. Daarom is het van belang dat overeenstemming van gezins- en 
beroepsleven ook voor de kwetsbaarste vrouwen haar volle betekenis krijgt, want maatregelen 
voor andere doelstellingen van de werkgelegenheidsstrategie mogen geen negatieve weerslag 
op het gezinsleven en projecten voor het leven en groeien in gemeenschap hebben, die op de 
eerste plaats door vrouwen verdedigd worden. Om zo doeltreffend mogelijk op te treden, 
moeten de overheden aangemoedigd worden om hun personeel door de armste gezinnen aan 
de hand van langdurige ervaring te laten scholen.

5.   De doelstellingen voor het millennium en de vrouwelijke armoede - hoe Europa zijn 
voordeel zou kunnen doen met ontwikkeling van de mensheid in solidariteit

De staatshoofden en ook de specialisten hebben voor het uitroeien van de armoede een 
benadering gekozen die voornamelijk op meetbare economische resultaten gericht is. Dat 
blijkt ook grotendeels uit het perspectief van de ontwikkelingsdoelstellingen voor het 
millennium, die aan de hand van kwantitatieve indicatoren geformuleerd zijn. Uit die 
indicatoren blijkt wel de positieve inzet van de internationale gemeenschap in de strijd tegen 
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de armoede, maar ze dreigen de inspanningen op het behalen van kwantitatief meetbare 
resultaten op korte termijn te richten, ten nadele van kwalitatieve resultaten. Dat is ook van 
wezenlijk belang voor de ontwikkeling van de landen van Midden- en Oost-Europa. De 
uitdaging kan niet aangegaan worden zolang als er niet een deontologische voorwaarde 
vervuld is, namelijk de zin voor sociale gerechtigheid op internationaal niveau tillen, waar hij 
op het ogenblik nog lijkt te ontbreken. Een groot aantal landen die arm aan materiële 
goederen maar rijk aan wijsheid zijn, kunnen de andere op dat punt krachtige hulp bieden. Elk 
volk erft van zijn voorouders een beschaving met opdracht om ze te bewaren. Ze wordt 
gekenmerkt door de instellingen die voor het leven in gemeenschap nodig zijn, bijvoorbeeld 
politieke instellingen, en ontwikkeling die getuigenis van het geestesleven aflegt (artistiek, 
intellectueel, geestelijk). Als die ontwikkeling uit echte menselijke waarden voortkomt, dan 
zou het een ernstige vergissing zijn om ze prijs te geven. Een volk dat verplicht zou worden 
om daarin toe te stemmen, zou daarmee het beste van zichzelf verliezen, of m.a.w. om te 
overleven zijn reden van bestaan opgeven.

Om de doelstellingen voor het millennium te bereiken, ook in Europa, moeten we vooral de 
mentaliteit opgeven die de armen - personen en volkeren - bijna als een last beschouwt, als 
vervelende lastposten die gebruik willen maken van wat anderen voortgebracht hebben. De 
armste vrouwen eisen hun deel van de materiële welstand op en het recht om hun werkkracht 
in te zetten voor een rechtvaardiger en welvarender wereld voor iedereen. Vooruitgang van de 
armste vrouwen vertegenwoordigt een belangrijke kans voor de morele, culturele en zelfs 
economische groei van de mensheid in haar geheel. Het is daarom van belang om bij de 
verwezenlijking van de doelstellingen voor het millennium inlichtingen over hun 
levensomstandigheden, behoeften en verzuchtingen bij die vrouwen zelf in te winnen, en dat 
is des te onontbeerlijker omdat ze in de uitvoering van de beleidsvormen die bedoeld zijn om 
verandering in hun toestand te brengen, de rol van eersterangs acteurs spelen.

6.   Conclusie: dag in dag uit gelijke kansen aan den lijve ondervinden betekent meer als 
gelijke kansen waarborgen

Elke poging tot vernieuwing moet dus niet alleen het universeel streven van vrouwen naar 
gelijkheid proberen te omvatten, maar ook hun verschillende benaderingen in de manier om 
de problemen van vandaag tot een oplossing te brengen, om telkens naar persoonlijke 
ontplooiing te kunnen streven en hun complementaire benadering alle elementen van de 
samenleving ten goede te laten komen: gezinnen, afzonderlijke personen of sociale groepen.

De armste en meest geïsoleerde vrouwen in de samenleving zouden onze partners moeten zijn 
waar we bij voorrang naar luisteren om de beleidsvoering voor gelijke kansen te ontwerpen, 
uit te voeren en te evalueren. We kunnen dat ander maatschappelijk stabiliteitspact van het 
nieuwe Europa vooruithelpen. Het moet op de eerste plaats tot uiting komen in solidariteit 
tussen de generaties, verdediging van echte gelijke kansen, eerbied voor eigenheid en 
anderszijn, dialoog en partnerschap met de armste medeburgers, voornamelijk vrouwen, om 
de armoede te overwinnen.

Gelijke kansen dag in dag uit aan den lijve ondervinden betekent meer als gelijke kansen 
waarborgen! Het vergt meer van onze inzet. Er blijven nog vijf jaar om de voornaamste 
doelstelling van de strategie van Lissabon te verwezenlijken. We moeten meer aandacht 
schenken aan de economische activiteit van vrouwen in de informele economie zonder 
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winstgevende oogmerken en het vrijwilligerswerk van de burgers naar waarde leren schatten -
de bedrijvigheid waar de vrouwen in uitmunten en hun creatief talent dringend opgemerkt, 
erkend en gewaardeerd moet worden, ook in termen van inkomen en opbouw van rechten!


