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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om kvinder og fattigdom
(2004/2217(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til følgende resolutioner fra De Forenede Nationers Generalforsamling: 
A/RES/46/121, A/RES/47/134 og A/RES/49/179 om menneskerettigheder og ekstrem 
fattigdom, A/RES/47/196 om indførelse af en international dag for udryddelse af 
fattigdom og A/RES/50/107 om afholdelse af det internationale år for udryddelse af 
fattigdom og proklamering af det første FN-årti mod fattigdom1,

– der henviser til følgende dokumenter fra De Forenede Nationers Økonomiske og Sociale 
Råd: E/CN.4/Sub.2/1996/13, E/CN4/1987/NGO/2, E/CN4/1987/SR.29 og 
E/CN.4/1990/15 om menneskerettigheder og ekstrem fattigdom, E/CN.4/1996/25 om 
retten til udvikling og E/CN.4/SUB.2/RES/1996/25 om gennemførelse af de økonomiske, 
sociale og kulturelle rettigheder2,

– der henviser til rapporten fra den fjerde internationale kvindekonference i 1995 og 
programmet i handlingsplatformen fra Beijing3,

– der henviser til nobelprismodtageren Gary Beckers bog med titlen "The Economics of 
Life"4,

– der henviser til Europarådets indsats på dette område,

– der henviser til sin beslutning af 4. oktober 2001 om FN's internationale dag for 
udryddelse af fattigdom5,

– der henviser til sin beslutning af 24. februar 1994 om fattigdom blandt kvinder i Europa6,

– der henviser til gældende EU-ret på området kvinders rettigheder og ligestilling,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 
(A6-0000/2005),

A. der minder om ledemotivet for den internationale dag for udryddelse af fattigdom (17. 
oktober): "Hvor mennesker er dømt til at leve i fattigdom, krænkes 
menneskerettighederne. Det er en hellig pligt at gå sammen for at udvirke, at 
menneskerettighederne overholdes.",

  
1 http://www.un.org/french/documents/index.html.
2 http://www.unhchr.ch/html/menu2/i2ecopov.htm.
3 http://www.aidh.org/Femme/Images/decla-pekin.pdf.
4 “The Economics of Life: From Baseball to Affermative Action to Immigration, How Real-World Issues Affect 
Our Everyday Life”, with Guity Nashat Becker, McGraw-Hill, 1996.
5 EFT C 87 E af 11.4.2002, s. 253.
6 EFT C 77 af 14.3.1994, s. 43.
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B. der understreger, at det er bydende nødvendigt at fremme det nye Europa, som er præget 
af en nyskabende sameksistens mellem kulturerne og mentaliteterne og af fuld respekt for 
det, der er anderledes, hvor den ansvarlige frihed ikke ophører med de frie 
kapitalbevægelser, og hvor borgerne deler deres evner og formåen uafhængigt af deres 
sociale status, for at den enkeltes værdighed og kreativitet kan udfolde sig til alles fælles 
fordel i Øst som i Vest,

C. der minder om, at der er opstået nye former for fattigdom og udstødelse, som kræver 
nytænkning for at komme de trængende til hjælp,

D. der minder om, at udryddelse af fattigdom udgør et hovedmål i Lissabon-strategien på lige 
fod med den økonomiske politik og finanspolitikken, hvorfor der kræves tilsvarende 
politisk beslutsomhed for at nå dette mål,

E. der minder om, at kvinder, selv om de i højere grad risikerer et liv i fattigdom, er de første 
til at forsvare deres nærmeste mod fattigdom og social udstødelse - en indsats, der ofte 
foregår i tavshed og i det skjulte, for kvinder skaber nære bånd, arbejder i fredens ånd og 
er forkæmpere i bestræbelserne på at sikre, at menneskerettighederne overholdes og alles 
værdighed respekteres, med den overordnede målsætning at forbedre anerkendelsen af alle 
kvinder generelt,

F. der understreger, at de fattigste kvinder skal være de første partnere, når der skal 
udarbejdes, gennemføres og evalueres ligestillingspolitikker, for kvinder, der lever i stor 
fattigdom, må stadig påtage sig samme rolle og ansvar, herunder moderrollen, som alle 
andre kvinder, de oplever de samme glæder, har de samme forventninger og føler samme 
frygt og tvivl, men gør det under langt vanskeligere materielle forhold end de fleste af 
deres medsøstre,

G. der konstaterer, at "fattige arbejdstageres" situation udgør en håndgribelig virkelighed i 
medlemsstaterne, og at det ikke altid er tilstrækkeligt for en kvinde at arbejde for ikke at 
være fattig, for erhvervsarbejde eller socialhjælp giver ikke altid kvinder tilstrækkelig 
beskyttelse,

H. der er af den opfattelse, at arbejde nok integrerer den enkelte i et kollektiv, men at det ikke 
er nok til at fungere som borger, og at arbejde udgør mere end en indtægtskilde for 
familier og personer, der lever i fattigdom,

I. der finder, at den økonomiske stabilitetspagt ikke kan træde i stedet for en borgerlig 
stabilitetspagt, der fremmer et engagement med de mest ugunstigt stillede borgere som 
egentlig drivkraft og sande partnere, og som gør det muligt at opnå større uafhængighed 
for de kvinder og mænd, der - ofte vedvarende - er udelukket fra arbejdsmarkedet og 
udstødt af samfundet, og skabe øget respekt for deres værdighed,

J. der mener, at man ikke kan udrydde fattigdom blandt kvinder uden at forholde sig til den 
rolle, der tilkommer mænd, som ikke er omgærdet af nogen decideret kønsspecifik 
opmærksomhed i den åbne koordineringsmetode og de nationale planer for beskæftigelse 
og social indslusning,

Indikatorer og metodik
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1. understreger, at fattigdom og social udstødelse ikke længere kan forstås ud fra rene 
økonomiske tal, men også skal sættes i relation til menneskerettigheder;

2. glæder sig over det luxembourgske formandskabs initiativer til udvikling af 
kønsspecifikke indikatorer og opfordrer det britiske formandskab til at fortsætte dette 
arbejde;

3. understreger, at fattigdom tilskynder til handel med kvinder, prostitution og vold, og 
kræver, at disse problemer også får en plads i den åbne koordinationsmetode og i den 
socialpolitiske dagsorden;

4. erkender, at princippet om frie kapital- og varebevægelser ikke i sig selv gør det muligt at 
udrydde fattigdom, og at ekstrem fattigdom, især af vedvarende karakter, berøver dem, 
der rammes heraf, en række muligheder og hindrer dem i at tage del i samfundslivet, 
navnlig ved at gøre dem ligegyldige over for deres omgivelser;

5. anmoder Kommissionen og Rådet om ufortøvet at iværksætte initiativer for at opnå, at den 
uformelle økonomi anerkendes, og at værdien af  hverdagens økonomi ("Economics of 
Life") angives på grundlag kønsspecifikke kriterier;

6. anmoder derfor Eurostat om i tæt samarbejde med de repræsentanter for befolkningerne, 
som kan bidrage med konkrete erfaringer fra et liv i fattigdom, at udvikle en metodik og 
indikatorer, der er kønsopdelt, for at måle, hvordan fattigdom og social udstødelse 
specifikt indvirker på dels kvinder og dels mænd;

Partnerskab med de fattigste kvinder

7. beklager, at EU ikke har behandlet det problem, at stadig flere kvinder rammers af 
fattigdom, til trods for den politiske vilje til at bekæmpe fattigdom og social udstødelse, 
der er kommet til udtryk gennem forskellige fællesskabsstrategier, navnlig Lissabon-
strategien og den socialpolitiske dagsorden;

8. kræver, at der i enhver fase af beslutningsprocessen tilskyndes til et snævert partnerskab 
med de fattigste kvinder og familier, som er de sande eksperter i kampen mod fattigdom, 
for at udvirke, at ekstrem fattigdom bekæmpes effektivt, og at der sættes en stopper for
social udstødelse;

9. kræver, at der forud for enhver lovgivningsforanstaltning gennemføres en analyse af 
foranstaltningens indvirkning på de mest ugunstigt stillede befolkningsgrupper og specielt 
kvinder;

10. anmoder til virkeliggørelse af dette partnerskab alle berørte institutioner om at tilpasse den 
åbne koordineringsmetode og de konkrete retningslinjer for den socialpolitiske dagsorden 
til behovene for de kvinder, der lever i fattigdom;

11. anmoder Rådet og Kommissionen om at samarbejde tæt med Europarådet for at lade sig 
inspirere af sidstnævntes omfattende arbejde på området og om regelmæssigt at tilsende 
Parlamentet en detaljeret rapport om dette samarbejde;
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12. anmoder Parlamentets udvalg om at tage fattigdomsproblemet op inden for deres 
respektive sagsområder og i den forbindelse støtte sig til de erfaringer, der er gjort i 
Parlamentets tværpolitiske gruppe vedrørende den fjerde verden; 

Forening af familieliv og arbejdsliv i ugunstigt stillede befolkningsmiljøer

13. erkender, at der er en direkte sammenhæng mellem økonomisk ulighed, kvinders 
afhængighed og den vedvarende uligevægtssituation, der kendetegner mænds og kvinders 
adgang til uddannelse, udøvelsen af de familiemæssige pligter og den generelle 
forsørgelse af en familie, og fastslår harmfuldt, at forskellen mellem kvinders og mænds 
løn i 2001 og i 2003 udgjorde henholdsvis 16 % og 15 %; anmoder derfor Rådet og 
Kommissionen om at udarbejde en grønbog om dette spørgsmål og træffe passende 
forholdsregler til afhjælpning af denne urimelige situation;

14. opfordrer medlemsstaterne til at træffe særlige forholdsregler for at sikre kvinder i et 
ugunstigt miljø lige adgang til det offentlige sundhedsvæsen1, almen uddannelse og 
videreuddannelse samt kultur;

15. opfordrer medlemsstaterne til at træffe forholdsregler for at sikre kvinder og mænd lige 
adgang til socialsikringsordninger og pensionssystemer under hensyntagen til pauser i 
karriereforløbet, deltidsarbejde og arbejde i den uformelle sektor, for at forebygge 
forarmelse blandt ældre og specielt kvinder;

16. anmoder medlemsstaterne om i tæt samarbejde med de berørte befolkningsgrupper 
(kvinder, familier, virksomhedsledere, lokale myndigheder og foreningslivet) at undersøge 
de egentlige behov for ugunstigt stillede kvinder og mænd, for at de kan forene arbejdsliv  
og familieliv på en effektiv måde under hensyntagen til forskelligartetheden og de 
kønsspecifikke forskelle;

17. anmoder medlemsstaterne om at indføre effektive foranstaltninger, der - under 
hensyntagen til deres respektive nationale lovgivning - også gør det muligt for mænd og 
familiefædre at forene arbejdsliv og familieliv i højere grad, da kvinders øgede deltagelse 
på arbejdsmarkedet ikke er blevet ledsaget af en tilsvarende forøgelse af mændenes 
deltagelse i de familiemæssige pligter; 

18. kræver, at det forbydes at tvangsanbringe bør af socioøkonomiske årsager, og at der i tæt 
samarbejde med de berørte befolkningsgrupper udarbejdes og iværksættes 
foranstaltninger, som har til formål at støtte et familieprojekt i et ugunstigt stillet miljø, for 
at kommende forældre - både kvinder og mænd - kan påtage sig deres fulde ansvar som 
forældre, især dem, der lever i stor fattigdom;

Civilsamfundets bidrag

19. hædrer de fattigste kvinders daglige kamp mod ekstrem fattigdom og glæder sig over den 
frivillige indsats til støtte for dem;

  
1 Som defineret i artikel 25 i verdenserklæringen om menneskerettigheder og i den europæiske socialpagt, som 
ændret af Europarådet, afsnit I, grundsætning 11.
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20. glæder sig over, at ngo'er som f.eks. Caritas internationalis og ATD Quart Monde samt de 
europæiske ngo'er på det sociale område, f.eks. EAPN, engagerer sig på lang sigt til fordel 
for de dårligst stillede befolkningsgrupper;

21. anmoder Kommissionen om at forenkle ngo'ernes støtteberettigelseskriterier og 
procedurerne for opnåelse af EU-støtte betydeligt for at undgå, at det kun er de store 
ngo'er i Bruxelles, der opnår støtte; 

22. understreger Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs betydning for den 
strukturerede sociale dialog og opfordrer det til fortsat åbenhed over for Quart Mondes 
europæiske folkeuniversiteter, hvor der er god dialog mellem de fattigste borgere og EU-
institutionerne, de folkevalgte på alle niveauer og civilsamfundets repræsentanter, især for
at give de dårligst stillede borgere mulighed for at få ordet og bidrage med en specifik 
viden i kampen mod ekstrem fattigdom, hvilket er et konkret eksempel på bedste praksis 
på europæisk plan på dette område;

23. anmoder Kommissionen og Rådet om at evaluere EU's bidrag til det første FN-årti mod 
fattigdom (1996-2006) og dette årtis indvirkning på europæisk plan med særlig fokus på 
samarbejdet mellem de fattigste befolkningsgrupper, navnlig kvinderne, og at udvikle nye 
initiativer for at udnytte dynamikken fra dette første årti;

24. anmoder institutioner på alle niveauer om at samarbejde om at afholde den internationale 
dag for udryddelse af fattigdom (17. oktober);

°

°          °

25. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet, Europarådet og 
ngo'erne på det sociale område.
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BEGRUNDELSE

Denne betænkning er én blandt en række betænkninger om fattigdom og social udstødelse i 
Den Europæiske Union. Den er imidlertid den første i det nye Europa, som specifikt 
omhandler fattigdom blandt kvinder. Fem hovedtemaer er prioriteret højest: fattigdom som 
krænkelse af menneskerettighederne, udarbejdelse af indikatorer og metodologi, samarbejde 
med de fattigste kvinder, forening af familie- og arbejdsliv i socialt belastede miljøer og 
civilsamfundets bidrag. 

Definitionen af begrebet fattigdom til denne betænknings formål er i overensstemmelse med 
EP's beslutninger om respekten for de grundlæggende rettigheder i EU1: "Social usikkerhed er 
mangel på en eller flere former for sikkerhed, navnlig sikkerhed i ansættelsen, som giver 
enkeltpersoner og familier mulighed for at påtage sig deres faglige, familiemæssige og 
sociale forpligtelser og for at nyde deres grundlæggende rettigheder. Den usikkerhed, som 
opstår heraf, kan være mere eller mindre omfattende og have mere eller mindre alvorlige og 
afgørende konsekvenser. Den fører til stor fattigdom, når den påvirker flere af livets aspekter, 
bliver vedvarende og mindsker folks chancer for igen at kunne påtage sig deres pligter og 
generhverve deres rettigheder på egen hånd inden for en overskuelig fremtid."2

Ekstrem fattigdom er en krænkelse af den menneskelige værdighed, og alligevel behandles 
den begrænset i officielle tekster fra EU og det internationale samfund. Det er derfor 
afgørende at lære af de fattigste kvinder, hvad de egentlige farer forbundet med krænkelse af 
menneskerettighederne er, for løbende at kunne forbedre de lovgivningsmæssige tekster, som 
nødvendigvis er utilstrækkelige. Ved at begrænse menneskerettighederne til et spørgsmål om 
overlevelse gør vi disse rettigheder til juristernes og politikernes opgave, når der egentlig er 
tale om en opgave, som civilsamfundets bør løfte i alles interesse.

Alle mænd og kvinder har deres egen grundlæggende værdi - deres menneskelige værdighed. 
Det forhold, at der i ethvert samfund findes samfundsgrupper, der ikke er i stand til at 
demonstrere denne værdi over for resten af samfundet, beviser, at ikke alle borgere har de 
samme muligheder for at nyde menneskerettighederne og bruge deres personlige værdighed 
som energikilde, udviklingsgrundlag og udgangspunkt for deres menneskerettigheder.

Effektiv bekæmpelse af fattigdom blandt kvinder forudsætter, at man sætter sig grundigt ind i 
de yderst fattige forhold, som kvinder i det nye Europas 25 medlemsstater lever under. Målet 
er at udarbejde en metode, der både er stringent og bæredygtig nok til at kunne anvendes af 
frivillige, som ikke nødvendigvis er uddannet til videnskabelig forskning. Politikere og 
borgere med forskellig faglig baggrund bør være i stand til at søge denne type informationer 
for at orientere sig om de dårligst stillede af deres medborgere, mere præcist kvinderne. 

Der er tydeligvis store huller i de fattigdomsindikatorer, der anvendes inden for EU, og de bør 
både give et mere virkelighedsnært billede af den ekstreme fattigdom og tage hensyn til de til 
tider betydelige socioøkonomiske forskelle. Ud over, at der på området for 

  
1 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/Bruxelles, 39-40, juillet 
2004, s. 49-72.
2 Comité Economique et Social de la République Française, Grande pauvreté et précarité économique et sociale,
Session de 1987, séances des 10 et 11 février 1987. (Bedre kendt som Wresinski-rapporten.)
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fattigdomsbekæmpelse mangler indikatorer, der er fordelt på køn, er der en udfordring  
forbundet med at inddrage de fattigste.

I betragtning af ovenstående bør EU-institutionerne - og især Kommissionen og Eurostat -
stille både økonomiske og menneskelige ressourcer til rådighed med henblik på først og 
fremmest at påvise den økonomiske aktivitet for kvinder og mænd, der lever under stor social 
usikkerhed, og derefter at udarbejde kønsopdelte fattigdomsindikatorer, der kan give et reelt 
billede af dagligdagen for dårligt stillede kvinder og husholdninger samt de grupper, der er 
mest berørt af ekstrem fattigdom, som er de sværeste at indkredse.

Med henblik på at udarbejde en hensigtsmæssig metodologi ville det være meget nyttigt og 
effektivt at inddrage de fattigste i hele processen sammen med de andre interessenter, idet der 
bør tages udgangspunkt i praktisk erfaring med fattigdom. Dette skaber dog et paradoksalt 
problem: Hvordan kan folk, som har levet - og stadig den dag i dag lever - under meget barske 
forhold, som forhindrer dem i at deltage i samfundet, tage del i udarbejdelsen af en 
metodologi med henblik på opstilling af indikatorer, der afspejler virkeligheden i det nye 
Europa? Det er ikke alene op til Rådet eller Kommissionen, om de vil blive inddraget.  
Institutionerne bør bruge alle deres kreative evner på grundigt at overveje, hvordan denne 
fælles udarbejdelse af en metodologi kan realiseres, og de bliver nødt til at trække på den 
brede erfaring blandt fattige i foreninger på EU-plan og i medlemsstaterne.

Dem, der arbejder sammen med de fattigste kvinder, har større forståelse end nogen andre for, 
at man først og fremmest må gøre noget i sit eget land, fordi bunden af den sociale rangstige i 
ens eget land for mange af os er længere væk end den anden side af jordkloden. For er det 
ikke i det nye Europa ofte nemmere for priviligerede fra forskellige kultur eller regimer at tale 
sammen, end det er for rige og fattige fra samme land?


