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1. – Kvinnor, fattigdom och det nya Europa: Har vi förstått vad som verkligen står på 
spel?

Europeiska rådet erkänner i dag att ”antalet personer i unionen som lever under 
fattigdomsgränsen och är socialt utslagna är oacceptabelt.” Det nya Europa undrar vilka 
strategier som krävs för att bli ”världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska 
kunskapsbaserade ekonomi, med möjlighet till hållbar ekonomisk tillväxt med fler och bättre 
arbetstillfällen och en högre grad av social sammanhållning”1. Efter fem års överläggningar 
heter det att ”EU har inte råd att vila på lagrarna. Resultatet kommer att ligga långt från 
målet på många områden”2. Utrotning av fattigdomen är dock ett självklart etiskt, socialt, 
politiskt och ekonomiskt måste för att mänskligheten med gott samvete effektivt skall kunna 
främja medborgarnas värdighet och ansvarstagande. Samhällets välstånd mäts i den vikt det 
fäster vid sina svagaste medlemmar.

Måste man påminna om att det inte räcker med att öka det allmänna välståndet för att det skall 
kunna fördelas rättvist? Under förevändning att den fria konkurrensen och marknaden skall 
skyddas från en förmodad snedvridning ökar ojämlikheten och fattigdomen och blir en 
destabiliserande faktor för demokratin, både inom medlemsstaterna och i ett mer globalt 
perspektiv. Måste man påminna om att frihet inte bara handlar om fri rörlighet för kapital? 
Borde inte synen på utveckling breddas från det enbart ekonomiska perspektivet till förmån 
för ett integrerat humant synsätt? Hur skall man genom ett solidariskt engagemang kunna 
stödja framväxten av ett nytt Europa, präglat av kulturell och andlig mångfald i kreativ 
samexistens? Ett Europa där varje människa kan leva sitt liv till fullo, fri från all påtvingad 
underkastelse, där frihet inte är ett tomt ord och där medborgarna oavsett social status delar 
med sig av sina tillgångar för att kunna förverkliga varje medborgares värdighet och 
kreativitet, i öst såväl som i väst? Den djupa fattigdomens koncentration till och intensitet i 
vissa regioner i Europa är ett av de tydligaste tecknen på en oacceptabel ojämlikhet som 
fortfarande lever kvar i vårt moderna samhälle. Tecknen visar att globaliseringen i dess 
nuvarande form med alla dess fördelar och möjligheter inte har gett oss något brett 
integrerande system som kan bidra till att minska fattigdomen och som utgår från 
föreställningen om de oavvisliga och universella mänskliga rättigheterna och placerar varje 
persons värdighet och familjens sammanhållning i centrum.

Räcker det fortfarande att en kvinna yrkesarbetar för att inte vara fattig? Ger sysselsättning 
eller socialbidrag fortfarande kvinnor ett tillräckligt skydd mot en ensamhet eller utsatthet 
som leder till att de glöms bort? Jag skulle vilja nämna ett exempel ur verkligheten i mitt 
hemland. Minimilönen i Slovakien uppgår till 130 EUR i månaden. Levnadskostnaderna 
närmar sig i Bratislava samma nivåer som i huvudstäderna i västra Europa. Att förlora sitt 
arbete påverkar alla medborgare. I de stater som tidigare ingick i det gamla Sovjetblocket och 
som nyligen blivit medlemmar i Europeiska unionen stod de statliga företagen, utöver 
månadslönen, tidigare för kostnadsfri eller nästan kostnadsfri hälso- och sjukvård, 
barnomsorg, utbildning, bostad, värme, elektricitet och vatten samt telefon. Det verkar därför 
som om fattigdomen inte längre bara kan bemötas med ekonomiska och monetära medel.
Arbetet bidrar förvisso till att integrera individen i ett kollektiv. Men det räcker inte för att bli 

  
1 Europeiska rådets möte i Lissabon den 23 och 24 mars 2000, ordförandeskapets slutsatser, punkterna 32 och 5.
2 Kok, Wim (dir.): Att anta utmaningen: Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning. Luxemburg, 
Europeiska gemenskapernas publikationsbyrå, 2004.



DT\569912SV.doc 3/9 PE 359.968v01-00

SV

medborgare, vilket även erfarenheten har visat! De familjer och personer som lever i 
fattigdom vittnar om att arbetet är mycket mer än en inkomstkälla1. Hur skall vi därför kunna 
främja det nära partnerskapet med de fattigaste kvinnorna och familjerna, som är de verkliga 
experterna i kampen mot misär, för att effektivt kunna bekämpa den djupa fattigdomen och 
övervinna den sociala utslagningen? Solidariteten är i själva verket inte en vag känsla av 
medömkan inför eller ytlig oro över andras olycka. Det handlar i stället om att vara fast 
besluten och ihärdig och själv engagera sig för det gemensammas bästa, det vill säga för varje 
enskild persons välbefinnande, eftersom varje medborgare i grund och botten är ansvarig för 
alla. Därför är kampen mot fattigdom och social utslagning uttryck för ett behov som inte kan 
uppfyllas genom en ensidig dyrkan av marknaden. De offentliga institutionerna och hela 
samhället har till uppgift att försvara dessa personer.

I sökandet efter lösningar kan det vara lämpligt att se könsaspekten som ett förklarande 
paradigm. Om fattigdomen framför allt drabbar kvinnor är det också kvinnorna som i främsta 
ledet försvar sina närmaste mot fattigdom och social utslagning. Kvinnor knyter 
grundläggande band och skapar fred och är även pionjärer när det gäller respekten för de 
mänskliga rättigheterna och allas värdighet. Detta gör att kvinnor och framför allt unga 
kvinnor kan agera fritt och självständigt, vilket är en möjlighet att utforska, inte bara i 
huvudstäderna och de gynnade regionerna i EU, utan även i medlemsstaternas mindre 
utvecklade regioner. Därför anser jag att det vore lämpligt att utvidga stabilitetspakten som 
begrepp. Vi känner till ordet från det ekonomiska området. Jag skulle vilja plädera för en 
annan stabilitetspakt, som leder till ökat tillförsikt och större respekt för de kvinnors och mäns 
värdighet som utestängts, i vissa fall under lång tid, från arbetsmarknad och samhälle: en civil 
stabilitetspakt som främjar ett engagemang för de mest missgynnade medborgarna som också 
blir de verkliga drivkrafterna och partnerna.

Det går emellertid inte att tackla kvinnors fattigdom utan att ta hänsyn till männens roll. 
Sociologiska studier visar att även män påverkas av nöd och social utslagning2, men ändå 
ägnas de inte någon särskild könsrelaterad uppmärksamhet i de nationella planerna för 
sysselsättning och social integration. För att bekämpa fattigdomen som helhet bör samtliga 
faktorer beaktas. För att se rättvist på hur fattigdomen i Europa kan bekämpas verkningsfullt 
bör man följaktligen inte enbart inrikta sig på kvinnorna. Vi hävdar väl att den offentliga 
politiken fungerar effektivt och ligger nära medborgarna?

Syftet med detta betänkande är att bidra till diskussionen om utrotningen av kvinnors 
fattigdom i Europa. Det är ett försök att lägga fram principer för partnerskap med de minst 
gynnade medborgarna i kampen mot fattigdomen; detta partnerskap är en tämligen oprövad 
metod (3). Men det syftar ändå till att föreslå några principer för en socioekonomisk 
värdesättning av kvinnors bidrag till att skapa nätverk mellan generationer som ett första 
skydd mot social utslagning (4) och lägga fram några tankar kring millenniemålen (5). Som 

  
1 Les parents, premiers partenaires de l'avenir des enfants, un objectif pour l'Europe de tous, dokument inför 
den sjunde europeiska sammankomsten för Universités populaires Quart Monde vid Europeiska ekonomiska och 
sociala kommittén i Bryssel den 18 juni 2001.
2 Bourdieu, P. (dir.): La misère du monde, Ed. du Seuil, 1993. Allard, F. m fl: ”Devenir père en situation de 
pauvreté. Étude exploratoire qualitative”, ur Lacharité, C. och Pronovost, G.: Comprendre la famille. Dokument 
inför sjätte familjeforskningssymposiet i Quebec, Presses de l'Université du Québec, 2002, s. 77–101.
Fayard, D.: Projets familiaux, ur Revue Quart Monde, 2001/3, nr. 179, Paris, Editions Quart Monde, s. 4–5.
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utgångspunkt bör dock inte fattigdom enbart definieras i ekonomiska termer, utan som en 
kränkning av de mänskliga rättigheterna (2).

2 – Definition av djup fattigdom: en utmaning för de mänskliga rättigheterna i vår tid1

Djup fattigdom betraktas här i förhållande till de odelbara mänskliga rättigheterna. Den 
allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna syftade till att ge mänskligheten 
möjlighet att frigöra sig från terror och misär. Franklin Roosevelt lade grunden till förslaget i 
sitt tal den 6 januari 1941 om de fyra rättigheterna, som alla i sig var riktade mot ett högre 
syfte, det vill säga en högre moralisk ordning, och varav en var friheten att kunna klara sitt 
eget leverne.

För att ta itu med fattigdomsbekämpning bland kvinnor med utgångspunkt i de mänskliga 
rättigheterna krävs det för det första att man oberoende av medborgarnas sociala status 
betraktar dem som kreativa subjekt i sina egna liv, eftersom varje människa är en människa. 
Oavsett hennes liv, tankar, oavsett hudfärg eller nationalitet, oavsett om hon är rik eller 
fattig, om hennes liv är lyckligt eller olyckligt eller om hon begår onda handlingar är hon 
fortfarande en människa. Varje människa bär inom sig en oförstörbar rikedom: det är den 
som utgör den mänskliga värdigheten. Hon har rätt att agera fritt för egen och för andras 
del2.

Definitionen av fattigdom i detta betänkande återspeglar Europaparlamentets resolutioner om 
de grundläggande rättigheterna i EU3. Sedan 1992 har Europaparlamentet påmint om att fader 
Joseph Wresinski, grundaren av hjälporganisationen ATD-Quart Monde, kraftigt understrukit 
att fattigdom utgör en av de största kränkningarna av de mänskliga rättigheterna. Han har 
sagt att där människor är dömda att leva i misär, där kränks de mänskliga rättigheterna, och 
han anser att det är en helig plikt att samlas för att verka för att de respekteras4.

Inspirerad av erfarenheterna av att leva mitt i fattigdomen lade Joseph Wresinski 
den 12 februari 1987 fram en första rapport om djup fattigdom och ekonomisk och social 
otrygghet, vilket aldrig tidigare hade gjorts av någon av EEG:s medlemsstater. Hans 
definition av fattigdom och social utslagning är fortfarande nyskapande: Otrygghet är 
avsaknad av en eller flera tryggheter, bland annat sysselsättning, som gör att personer och 
familjer kan ta eget ansvar för yrkesliv, familj och socialt liv och utöva sina grundläggande 
rättigheter. Den otrygghet som blir följden kan vara mer eller mindre omfattande och få mer 
eller mindre allvarliga och beständiga konsekvenser. Den leder till djup fattigdom när den
påverkar flera områden av livet, när den blir bestående och när den minskar chanserna att 

  
1 E/CN4/1987/SR 29, styckena 62–72; Wresinski, J: Les plus pauvres, révélateurs de l’indivisibilité des Droits 
de l'homme ur Livre blanc de la Commission nationale consultative des Droits de l'homme (Frankrike), Paris, La 
Documentation française, 1989, s. 221–238.
2 Tonglet, J: ur Tous nous sommes acteurs des droits de l'homme, dokument inför den sjätte europeiska 
sammankomsten för Universités populaires Quart Monde vid Europeiska ekonomiska och sociala kommittén i 
Bryssel den 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, Revue Droit en Quart Monde, Paris/Bryssel, 39-40, juli 2004, 
s. 49–72.
4 A4-0034/98, PE 224.436, 28.01.1998, punkterna 23 och 30.
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återuppta ansvar och återvinna dessa samma rättigheter inom en förutsebar framtid1.

Denna definition betonar likheten med och skillnaden mellan otrygghet och djup fattigdom. 
Även om orsakerna är likartade (framför allt avsaknaden av det förtroende som följer med ett 
rättvist avlönat och socialt erkänt fast arbete) avslöjar den djupa fattigdomen i ännu högre 
grad gränser i samhället och mellan generationer som leder till en oförmåga att göra de 
mänskliga rättigheterna gällande för sig själv och andra. Detta gäller för såväl rika som fattiga 
länder; respekten för de mänskliga rättigheterna är inte avhängig den ekonomiska 
utvecklingen. Europaparlamentet har dessutom betonat att ”en kodifiering av ekonomiska, 
sociala och kulturella rättigheter inte är tillräcklig i sig och – eftersom utarmningsprocessen 
har strukturella orsaker – bör åtföljas av att stödjande åtgärder vidtas som skall vara lätt 
tillgängliga för de minst gynnade och göra att man kan komma åt upphovet till problemet”2.

Ett konkret partnerskap med kvinnor som lever i fattigdom framstår som en väg att följa när 
åtgärder skall införas i kampen mot social utslagning med utgångspunkt i de allra fattigastes 
egna erfarenheter.

3 – Första steget i partnerskapet med de fattigaste kvinnorna: ta del av deras specifika 
kunnande

Vad svarar de fattiga när man frågar dem vad som skulle betyda störst förändring i deras liv? 
De talar om organisationer som för deras talan i förhandlingar med förvaltningar, affärsmän 
och icke-statliga organisationer; om direkt stöd genom program som drivs på initiativ av den 
egna gruppen så att de kan påverka sitt eget öde; om kontroll av anslag på lokal nivå för att 
förhindra korruption. De vill att de icke-statliga organisationerna och staten redogör för sina 
åtgärder... Detta är tydliga anspråk, fulla av värdighet. Med dessa ord vände sig 
Världsbanksgruppens chef James D. Wolfensohn till Guvernörstyrelsens årliga samling3.

Partnerskapet bör ge dem med egna disponibla ekonomiska resurser och möjlighet att 
använda dem en chans att i solidaritetens namn mildra förhållandena för dem som är mest 
utsatta. En respektfull dialog med de fattigaste kvinnorna visar sig i realiteten var oerhört 
viktig, men metoden är många gånger inte tillräckligt känd, tillämpad, utvärderad eller 
uppskattad. Det bör påpekas att framväxten av ny kunskap som kan ligga till grund för en 
förändring sker i ämnesbaserade diskussionsgrupper där olika parter kan interagera. Denna 
process kräver tid, något som ofta förbises i beslutsprocesser. Ett lysande exempel på bästa 
praxis på EU-nivå på området finns hos Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, som 
sedan 1988 vartannat år tar emot den europeiska organisationen Universités populaires Quart 
Monde för en dialog mellan de fattigaste medborgarna och tjänstemän från EU:s institutioner, 
folkvalda från samtliga nivåer och företrädare för det organiserade civilsamhället, i det 
uttalade syftet att låta de minst gynnade medborgarna göra sin röst hörd och tillföra särskild 
kunskap om att stå emot fattigdomen.

  
1 Comité économique et social de la République Française: Grande pauvreté et précarité économique et sociale, 
11 februari 1987.
2 Resolution 1993, punkt 27.
3 Världsbanken: Can Anyone Hear Us? (Voices of the Poor, vol 1.), Washington, 2000.
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Flera viktiga vägar måste utforskas för att åstadkomma ett verkningsfullt partnerskap mellan 
offentliga institutioner och de fattigaste medborgarna. Ett erkännande av de fattigaste 
kvinnornas bidrag till kampen mot fattigdomen utgör först och främst i sig en förbättring av 
kvinnors sociala status i allmänhet. De missgynnade kvinnorna kan därmed efter egen 
förmåga bidra till ökad produktion, ekonomisk utveckling och kulturell och politisk 
utveckling i sina egna närområden, städer, regioner och länder. Samtidigt skall de kunna 
förena yrkesliv och familjeliv och bevara mäns och kvinnors roller utan att öka klyftorna dem 
emellan eller feminisera männen eller göra kvinnorna maskulina. Utveckling av kvinnors 
villkor i missgynnade miljöer borde dessutom stimulera samhället att inte omplacera barn av 
socioekonomiska skäl utan i stället ge kvinnor och män stöd att till fullo ta sitt föräldraansvar, 
även under mycket knappa förhållanden.

Man bör även värdera individens bidrag eftersom de fattiga som inte introducerats bland 
intelligentian inte heller kommer att introduceras i deras samfund1. Det är mycket viktigt att 
erkänna det omvälvande i att de fattigas förmåga att själva, utifrån sin egen erfarenhet, tillföra 
ett kunnande som kan omvandlas till sociala förändringar för dem. För att detta partnerskap 
med de fattigaste skall kunna komma till stånd bör de fattigaste medborgarna inte bara höras 
som vittnen, utan deras egna tankar bör erkännas som just sådana: De individer som objektivt 
sett har minst inflytande i den sociala ordningen kan ge en innebörd åt olika erfarenheter av 
otrygghet eller förödmjukelse som till slut kan leda fram till en motsatt mening med deras 
prövningar. Människan skapar mening och det skulle vara att hemfalla åt etnocentrism att 
enbart uppfatta människan med utgångspunkt i ett system av allmänt accepterade normer, 
enligt vilket de är marginaliserade och stigmatiserade2.

Här finns en verklig utmaning för medborgarna och företrädarna för den offentliga makten! 
För att uppnå ett verkligt partnerskap krävs det att de fattigaste kvinnorna direkt medverkar i 
de politiska beslut som rör dem och deras familjer. I mötet med de fattigaste familjerna och i 
dialogen med dem kan förtroendevalda och tjänstemän lära sig förstå denna erfarenhet av 
fattigdom, som har djupare rötter än de enbart juridiska eller ekonomiska aspekterna. Detta 
blir meningsfullt med tanke på Europas enande. För att de fattigaste skall kunna bli aktiva 
partner i kampen mot nöden behöver de framför allt en röst, ett erkännande och en trygghet, 
och de behöver integreras. Att en människa lever i fattigdom betyder inte att andra måste fatta 
beslut på hennes vägnar om vad som är bäst för henne, något som rör förvaltningstjänstemän i 
lika hög grad som större institutioner, byråer och centraliserade icke-statliga organisationer. 
Följaktligen bör ett frivilligt möte med förtroendevalda, förvaltningstjänstemän och de 
fattigaste föregå den strukturerade dialogen, så att en verklig närhet kan åstadkommas som 
leder till förståelse, vilket utgör partnerskapets första steg.

Det är därför viktigt att här betona att kvinnor som lever i djup fattigdom i likhet med andra 
kvinnor måste axla sin roll och sitt ansvar, däribland sitt liv som förälder. De möter samma 
glädjeämnen, har samma förhoppningar, hyser samma farhågor och tvivel, men de gör det 
under mycket svårare omständigheter än de flesta kvinnor. De fattigaste kvinnorna måste vara 
privilegierade partner att höra för att utforma, genomföra och utvärdera en politik för lika 
möjligheter. Erkännandet av det specifika i kvinnors sätt att vara och hitta lösningar bör göra 

  
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, förord, Paris, Economica, 2001.
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det lättare att ta fram förebilder, vars egenskaper man sällan känner till i förhand men som kan 
ge kvinnorna möjlighet att föra ett blomstrande och fullödigt liv.

4 – Socioekonomiskt värdesättande av kvinnornas bidrag till skapandet av nätverk 
mellan generationerna enligt Gary Beckers modell

Att dela med sig av kunskap får en annan innebörd när vi ser på utformningen av indikatorer 
för att mäta djup fattigdom och hur effektiva de offentliga instansernas insatser är på området. 
Vem kan mäta kvinnors insatser vid skapandet av solidariska nätverk mellan generationerna? 
Hur skall de som utformar indikatorerna kunna ta hänsyn till personers, familjers eller 
samhällens ansvar och initiativ, som, om de inte lyfts fram genom vittnesmål från de 
fattigaste, inte ens erkänns enligt EU:s kriterier?

De ”klassiska” indikatorerna har mött kritik på bred front av den amerikanske ekonomen 
Gary Becker i hans arbete om mänskligt kapital och det ekonomiska synsättet på livet1. Hans 
arbete ledde till ett Nobelpris i ekonomi 1992. Gary Becker har framför allt mätt könets 
eventuella inverkan på inkomster och familjelivets ekonomiska värde i alla dess former. Han 
har också studerat all den ekonomiska verksamhet som i dagsläget inte är erkänd. Den 
ekonomiska forskningen visar att en tredjedel av den ekonomiska verksamhet som i huvudsak 
utförs av kvinnor inte omfattas av någon form av utvärdering eller uppföljning. Det finns helt 
enkelt inga indikatorer eller verktyg för att mäta den! Även OECD har nått fram till denna 
slutsats och bedriver för närvarande ytterligare forskning i ämnet. Vore det inte lämpligt att 
låta sig inspireras av Gary Beckers arbete när man skall definiera indikatorer för en politik 
som främjar dagens kvinnor?

Frågan om befolkningen – framför allt kvinnor – skall få medverka i definitionen av 
indikatorer är fortfarande av högsta vikt om deras behov inte helt enkelt skall definieras av 
specialister. Indikatorerna skall inte enbart återspegla klassiskt ekonomiska faktorer, utan 
även ha en politisk dimension. Borde vi inte erkänna en viktig förändringsfaktor, nämligen de 
fattigaste kvinnornas personliga utveckling och specifika förmåga att anpassa sig och 
utvecklas under olika förhållanden? Det finns faktiskt en aspekt som mycket tydligt avspeglar 
fattigdomens särart: förverkligandet av alla människors föräldraansvar och mänskliga 
rättigheter, oavsett ekonomisk status.

För att bekämpa feminiseringen av fattigdomen måste man i samarbete med kvinnor, familjer 
och alla berörda utarbeta nya lämpliga indikatorer som kan utnyttjas i kampen mot fattigdom 
och social utslagning, närmare bestämt i fråga om kvinnors roll för att skapa nätverk mellan 
generationerna. Därigenom skulle man kunna se till att sådana indikatorer beaktar vikten av 
familjeband för mödrar och fäder som på egen hand uppfostrar sina barn under ytterst knappa 
omständigheter, och vikten av respekt och positivt erkännande av föräldrarnas roll för sina 
barns utveckling. Dessutom bör man i indikatorerna integrera verktyg för att mäta de 
fattigaste kvinnornas och familjernas närvaro i samhällslivet och miljön, vilket är faktorer 
som gör att de kan utveckla sin kompetens och potential. Därför är det viktigt att föreningen 
av familjeliv och yrkesliv får en mening även för de mest utsatta kvinnorna, eftersom de 
åtgärder som vidtas för att uppnå andra mål inom sysselsättningsstrategin inte får ha någon 
negativ inverkan på familjelivet och utsikterna för ett liv och en uppväxt tillsammans, där 

  
1 Becker, G. och Becker G.N.: The economics of life, McGraw-Hill, New York, 1997.
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kvinnorna är de främsta drivkrafterna. För att uppnå maximal verkan bör de offentliga 
myndigheterna uppmuntras att under lång tid låta sina anställda ta del av de fattigaste 
familjernas erfarenheter.

5 – Millenniemålen och kvinnors fattigdom – Hur Europa kan vinna på en solidarisk 
utveckling för mänskligheten

Både stats- och regeringschefer och specialister har anlagt ett synsätt på fattigdomsutrotning 
som framför allt bygger på att förverkliga mätbara ekonomiska resultat. Detta synsätt 
återspeglas också i hög grad i synsättet i millennieutvecklingsmålen, som utformats på 
grundval av kvantitativa indikatorer. Om dessa indikatorer ingår i ett positivt engagemang 
från det internationella samfundets sida på området, finns det emellertid en risk att insatserna 
koncentreras till att uppnå kortsiktiga kvantitativa resultat, till nackdel för kvalitativa resultat. 
Detta är också av stor betydelse för utvecklingen i Central- och Östeuropa. Jag skulle här vilja 
betona att om denna utmaning endast antas som ett deontologiskt villkor kommer den inte att 
kunna övervinnas. Det handlar om att på internationell nivå ge begreppet social rättvisa en 
mening som verkar saknas i dag. Många länder som är fattiga i fråga om materiella tillgångar 
men rika på kunskap skulle på ett betydande sätt kunna hjälpa andra i denna fråga. Alla folk 
har från sina förfäder ärvt en civilisation som de fått till uppgift att bevara. Den karaktäriseras 
av institutioner som behövs för samhällslivet, till exempel politiska institutioner, och rörelser 
som vittnar om det andliga livet (konstnärliga, intellektuella, andliga). Eftersom dessa rörelser 
har ett ursprung i sant humanistiska värderingar skulle det vara ett stort misstag att offra dem. 
Ett folk som tvingas till detta skulle förlora sitt största värde. Med andra ord: för att överleva 
skulle det offra det som gjorde livet värt att leva.

För att uppnå millennieutvecklingsmålen, även i Europa, måste man framför allt överge det 
synsätt där de fattiga – personer eller folk – närapå betraktas som en börda, som ett besvärligt 
påhäng som gör anspråk på att konsumera det andra har producerat. De fattigaste kvinnorna 
gör anspråk på sin rätt att få ta del av de materiella tillgångarna och utnyttja sin arbetsförmåga 
för att därigenom skapa en rättvisare värld med större rikedom för alla. De fattiga kvinnornas 
framsteg utgör en stor möjlighet till moralisk, kulturell och även ekonomisk tillväxt för hela 
mänskligheten. Det är viktigt att i detta hänseende få uppgifter från dessa kvinnor själva om 
deras situation, behov och förhoppningar i förhållande till förverkligandet av 
millennieutvecklingsmålen. Det är än mer oundgängligt att de får en aktiv roll i 
genomförandet av en politik som syftar till att förändra deras situation.

6 – Sammanfattning: lika möjligheter i vardagen handlar om mer än att garantera lika 
möjligheter

Alla nyskapande åtgärder bör därmed syfta till att integrera inte bara kvinnors allmänna 
strävan efter jämställdhet, utan också deras olika synsätt på hur dagens problem skall lösas, 
med det fasta målet att främja deras självförverkligande och se till att deras holistiska synsätt 
gynnar alla delar av samhället: familjer, individer och socialgrupper.

De fattigaste och mest utslagna kvinnorna måste vara våra främsta partner att lyssna på när 
politiken för lika möjligheter utformas, genomförs och utvärderas. Vi kan arbeta vidare med 
denna andra civila stabilitetspakt för det nya Europa. Den måste framför allt omsättas i 
solidaritet mellan generationerna, främjandet av lika möjligheter i realiteten, respekt för andra 
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människor, dialog och partnerskap med de fattigaste medborgarna, framför allt kvinnor, för att 
övervinna nöden.

Lika möjligheter i vardagen handlar om mer än att garantera lika möjligheter!! Detta blir allt 
viktigare för oss. Det återstår fem år innan det främsta målet för Lissabonstrategin skall vara 
uppfyllt. Vi måste i än högre grad ta vara på andan i den ekonomiska verksamhet som bedrivs 
av kvinnor inom informella icke-kommersiella branscher och värdesätta medborgarnas ideella 
arbete, vilket är en sektor där kvinnorna är framträdande och där deras kreativitet genast borde 
identifieras, erkännas och värdesättas, även i form av intäkter och förvärvade rättigheter!


