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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og 
Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i dets 
forslag til beslutning:

A. der henviser til, at de mest sårbare grupper, når der er tale om social udstødelse, er familier 
med en enkelt forælder (hovedsageligt kvinder), ældre kvinder, kvinder tilhørende 
minoritetsgrupper, handicappede kvinder osv.,

B. der henviser til, at størstedelen af den gruppe, der risikerer at blive ramt af fattigdom, er 
børn,

C. der henviser til, at overgangen til en markedsorienteret økonomi i de nye medlemsstater 
har skabt et nyt socialt fænomen i form af arbejdsløshed, der hænger nøje sammen med 
fattigdom og social udstødelse,

D. der henviser til, at de nye medlemsstater for at bekæmpe fattigdom og social udstødelse 
enten har styrket det sociale netværk, hvilket har ført til afhængighed af sociale ydelser, 
eller blot har betragtet fattigdom som en personlig fiasko og har truffet foranstaltninger på 
dette grundlag,

1. opfordrer de nye medlemsstater til at udforme politikker med henblik på at fremme social 
integration, idet de betragter det som et socialt fænomen og som et krav under Lissabon-
strategien;

2. opfordrer til, at de nye medlemsstater, når de formulerer deres politik for social 
integration, lægger særlig vægt på at udrydde fattigdom, der især rammer kvinder og 
børn;

3. opfordrer de nye medlemsstater til at inddrage spørgsmålet om hjemløshed i deres 
politik for social integration, da det er en ekstrem form for social udstødelse, som 
berører tusindvis af mennesker, især kvinder, i alle lande;

4. understreger, at de nye medlemsstater, når de tiltræder euroområdet, bør træffe de 
nødvendige overgangsforanstaltninger for at sikre, at indførelsen af euroen ikke skubber 
store grupper i samfundet ud i fattigdom, især ældre mennesker, der lever af små 
pensioner, og mennesker, der lever af sociale ydelser, hvilket i stor udstrækning er 
kvinder;

5. beklager, at der kun findes få statistiske data fra de nye medlemsstater, og opfordrer 
derfor de nye medlemsstater til regelmæssigt at indsamle og offentliggøre ajourførte og 
sammenlignelige data opdelt på køn, så man kan overvåge fremskridtene i de nye 
medlemsstater med hensyn til social integration. 


	556596da.doc

