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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις γυναίκες και τη φτώχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(2004/2217(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα A/RES/46/121, A/RES/47/134 και A/RES/49/179 της 
Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα δικαιώματα του ανθρώπου και 
την ακραία φτώχεια, το ψήφισμα A/RES/47/196 σχετικά με τη θεσμοθέτηση μίας 
διεθνούς ημέρας για την εξάλειψη της φτώχειας, καθώς και το ψήφισμα A/RES/50/107 
σχετικά με τον εορτασμό του διεθνούς έτους για την εξάλειψη της φτώχειας και τη 
διακήρυξη της πρώτης δεκαετίας των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη της φτώχειας1,

– έχοντας υπόψη τα έγγραφα E/CN.4/Sub.2/1996/13, E/CN4/1987/NGO/2, 
E/CN4/1987/SR.29, E/CN.4/1990/15 του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου των 
Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα δικαιώματα του ανθρώπου και την ακραία φτώχεια, το 
έγγραφο E/CN.4/1996/25 σχετικά με το δικαίωμα στην ανάπτυξη, καθώς και το έγγραφο 
E/CN.4/SUB.2/RES/1996/25 σχετικά με την τήρηση των οικονομικών, κοινωνικών και 
πολιτιστικών δικαιωμάτων2,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της τέταρτης παγκόσμιας διάσκεψης για τις γυναίκες του 1995 
και το πρόγραμμα της πλατφόρμας δράσης του Πεκίνου3,

– έχοντας υπόψη τις εργασίες του βραβευμένου με το βραβείο Νόμπελ Gary Becker σχετικά 
με την οικονομία της ζωής4,

– έχοντας υπόψη τις εργασίες του Συμβουλίου της Ευρώπης στον τομέα αυτό,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Οκτωβρίου 2001 σχετικά με την παγκόσμια 
ημέρα άρνησης της φτώχειας των Ηνωμένων Εθνών5,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Φεβρουαρίου 1994 σχετικά με τη φτώχεια των 
γυναικών στην Ευρώπη6,

– έχοντας υπόψη το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα των δικαιωμάτων των γυναικών και 
της ισότητας των φύλων,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των 
Φύλων (A6-0000/2005),

  
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”, του Guity Nashat Becker, McGraw-Hill, 1996
5 ΕΕ C 87 E της 11.4.2002, σελ. 253.
6 ΕΕ C 77 της 14.3.1994, σελ. 43.
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A. λαμβάνοντας υπόψη το κύριο θέμα της παγκόσμιας ημέρας άρνησης της φτώχειας (17 
Οκτωβρίου): εκεί που οι άνθρωποι είναι καταδικασμένοι να ζουν στη δυστυχία, τα 
ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάζονται. Η προσπάθεια για επιβολή του σεβασμού των 
δικαιωμάτων αυτών αποτελεί ιερό καθήκον,

B. υπογραμμίζοντας την ανάγκη προαγωγής της έλευσης της νέας Ευρώπης, η οποία θα 
χαρακτηρίζεται από τη δημιουργική συνύπαρξη πολιτισμών και νοοτροπιών και τον 
πλήρη σεβασμό της διαφορετικότητας, όπου η υπεύθυνη ελευθερία δεν θα σταματά στην 
ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων, όπου οι πολίτες θα μοιράζονται τις ικανότητές τους 
ανεξάρτητα από την κοινωνική τους θέση, προκειμένου να αναδειχθεί η αξιοπρέπεια και 
η δημιουργικότητα κάθε πολίτη για το παγκόσμιο κοινό καλό, τόσο στην ανατολή όσο και 
στη δύση,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη την παρουσία νέων μορφών φτώχειας και περιθωριοποίησης που 
πρέπει να προκαλέσει τη δημιουργικότητα ώστε να βοηθηθούν όσοι έχουν ανάγκη,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξάλειψη της φτώχειας αποτελεί σημαντικό στόχο της 
στρατηγικής της Λισσαβόνας, όπως και οι οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές, 
γεγονός το οποίο απαιτεί, κατά συνέπεια, παρόμοια πολιτική αποφασιστικότητα για την 
επίτευξή του,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν η εξαθλίωση πλήξει περαιτέρω τις γυναίκες, αυτές θα είναι 
επίσης οι πρώτες που θα υπερασπιστούν τους οικείους τους ενάντια στη φτώχεια και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό, συχνά με αθόρυβο και μυστικό τρόπο, καθώς οι γυναίκες είναι 
θεμελιωτές ουσιαστικών δεσμών, διδάσκαλοι της ειρήνης και πρωτοπόροι όσον αφορά 
τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της αξιοπρέπειας όλων, στοχεύοντας 
επίσης στη βελτίωση της αναγνώρισης όλων των γυναικών γενικότερα,

ΣΤ.υπογραμμίζοντας ότι οι πλέον φτωχές γυναίκες πρέπει να είναι οι κύριοι εταίροι για τη 
χάραξη, τη θέση σε ισχύ και την αξιολόγηση των πολιτικών ίσων ευκαιριών, διότι οι 
γυναίκες που διαβιούν σε συνθήκες μεγάλης φτώχειας πρέπει να αναλαμβάνουν τον ρόλο 
τους και τις ευθύνες τους, συμπεριλαμβανομένης της μητρότητας, όπως κάθε άλλη 
γυναίκα, ότι γεύονται τις ίδιες χαρές, έχουν τις ίδιες φιλοδοξίες, αισθάνονται τους ίδιους 
φόβους και τις ίδιες ανασφάλειες, αλλά όλα αυτά τα πράττουν υπό πολύ δυσκολότερες 
υλικές συνθήκες σε σχέση με την πλειονότητα των γυναικών,

Ζ. δηλώνοντας ότι η κατάσταση των «φτωχών εργαζομένων» αντιπροσωπεύει μια απτή 
πραγματικότητα στα κράτη μέλη και ότι δεν αρκεί πάντα να εργάζεται μια γυναίκα για να 
μην είναι φτωχή, καθώς η εργασία ή η κοινωνική πρόνοια δεν προσφέρουν πάντα στις 
γυναίκες επαρκή προστασία,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασία αναμφίβολα ενσωματώνει το άτομο σε μια ομάδα, 
αλλά ότι αυτό δεν αρκεί για να γίνει κάποιος πολίτης και ότι η εργασία αντιπροσωπεύει 
κάτι παραπάνω από μια πηγή εισοδήματος για τις οικογένειες και τα άτομα που ζουν στη 
φτώχεια,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύμφωνο οικονομικής σταθερότητας δεν μπορεί να 
αντικατασταθεί από ένα σύμφωνο σταθερότητας των πολιτών, το οποίο θα προάγει μία 
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συμφωνία της οποίας οι πλέον μειονεκτούντες πολίτες θα είναι οι πραγματικές κινητήριες 
δυνάμεις και εταίροι, ένα σύμφωνο το οποίο θα οδηγεί σε μεγαλύτερη αυτονομία και 
μεγαλύτερο σεβασμό της αξιοπρέπειας των γυναικών και των ανδρών που είναι 
αποκλεισμένοι, ενίοτε για μεγάλο χρονικό διάστημα, από την αγορά εργασίας και την 
κοινωνία,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν μπορεί να εξαλειφθεί η φτώχεια των γυναικών χωρίς να 
λάβουμε υπόψη τον ρόλο των ανδρών που δεν χαίρουν καμίας προσοχής ειδικά προς το 
φύλο τους στην ανοικτή μέθοδο συντονισμού και στα εθνικά σχέδια για την απασχόληση 
και την κοινωνική ένταξη,

Δείκτες και μεθοδολογία
1. υπογραμμίζει ότι η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός δεν μπορούν πλέον να 

αντιμετωπίζονται μόνο ως νούμερα από οικονομικής άποψης, αλλά πρέπει εξίσου να 
αντιμετωπίζονται από την άποψη των δικαιωμάτων του ανθρώπου·

2. χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες της Προεδρίας του Λουξεμβούργου όσον αφορά την 
ανάπτυξη των δεικτών που σχετίζονται με το φύλο και καλεί την Προεδρία του Ηνωμένου 
Βασιλείου να συνεχίσει το έργο αυτό·

3. υπογραμμίζει ότι οι συνθήκες εξαθλίωσης υποκινούν την εμπορία των γυναικών, την 
πορνεία, τη βία, και ζητεί οι διαστάσεις αυτές να ενσωματωθούν στην ανοικτή μέθοδο 
συντονισμού και στην ατζέντα της κοινωνικής πολιτικής·

4. αναγνωρίζει ότι η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίων και αγαθών δεν επιτρέπει, 
ως έχει, την εξάλειψη της φτώχειας και ότι η μεγάλη φτώχεια, κυρίως εφόσον είναι 
διαρκής, συνιστά στέρηση ευκαιριών και δεν επιτρέπει στα άτομα που πλήττει να 
συμμετέχουν στη ζωή της κοινότητας, κυρίως καθιστώντας τα αδιάφορα για το 
περιβάλλον τους·

5. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναλάβουν χωρίς καθυστέρηση πρωτοβουλίες, 
προκειμένου να αναγνωριστεί ο τομέας της άτυπης οικονομίας και να προσδιοριστεί η 
αξία της «οικονομίας της ζωής» σύμφωνα με τις προσεγγίσεις που σχετίζονται με το 
φύλο·

6. καλεί, κατά συνέπεια, τη Eurostat να αναπτύξει, σε στενή συνεργασία με τους 
εκπροσώπους των πληθυσμών που είναι σε θέση να μεταφέρουν βιώματα εξαθλίωσης, 
μία μεθοδολογία και δείκτες που θα διαχωρίζονται σύμφωνα με το φύλο, με σκοπό τη 
μέτρηση των επιπτώσεων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού συγκεκριμένα 
για τις γυναίκες και τους άνδρες·

Εταιρική σχέση  με τις πλέον φτωχές γυναίκες
7. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά την πολιτική βούληση για την 

καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω κοινοτικών 
στρατηγικών, κυρίως της στρατηγικής της Λισσαβόνας και της ατζέντας για την 
κοινωνική πολιτική, η Ένωση δεν έχει αντιμετωπίσει επαρκώς την τάση να καταστεί η 
φτώχεια γυναικείο ζήτημα·
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8. ζητά να προωθηθεί, σε όλα τα επίπεδα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, η στενή 
εταιρική σχέση με τις πλέον φτωχές γυναίκες και οικογένειες, που είναι πραγματικά 
ειδικοί στον αγώνα κατά της εξαθλίωσης, προκειμένου να καταπολεμηθεί 
αποτελεσματικά η μεγάλη φτώχεια και να εξαλειφθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός·

9. ζητεί όλα τα νομοθετικά μέτρα να αποτελέσουν αντικείμενο προκαταρκτικής μελέτης 
όσον αφορά τις επιπτώσεις τους στη ζωή των πλέον μειονεκτούντων πληθυσμών, και 
συγκεκριμένα των γυναικών·

10. για την επίτευξη αυτής της εταιρικής σχέσης, καλεί όλα τα σχετικά όργανα να 
προσαρμόσουν την ανοικτή μέθοδο συντονισμού και το λειτουργικό πλαίσιο της ατζέντας 
της κοινωνικής πολιτικής στις ανάγκες των γυναικών που διαβιούν σε συνθήκες 
φτώχειας·

11. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συνεργαστούν στενά με το Συμβούλιο της 
Ευρώπης, ώστε να αντλήσουν έμπνευση από τις σημαντικές εργασίες του επί του θέματος 
και να επιδίδουν τακτικά στο Κοινοβούλιο λεπτομερή έκθεση σχετικά με τη συνεργασία 
αυτή·

12. καλεί τις κοινοβουλευτικές επιτροπές του να εξετάσουν το πρόβλημα της φτώχειας στο 
αντίστοιχο θεματικό τους πλαίσιο και να στηριχτούν στην εμπειρία της διακομματικής 
του επιτροπής Τέταρτος Κόσμος·

Συνδυασμός της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής σε μειονεκτικό περιβάλλον
13. αναγνωρίζει την άμεση σχέση μεταξύ της οικονομικής ανισότητας, της εξάρτησης των 

γυναικών και των διαρκών ανισοτήτων μεταξύ των ανδρών και των γυναικών όσον 
αφορά την πρόσβαση στην εκπαίδευση, τις οικογενειακές ευθύνες και τη συνολική 
στήριξη της οικογένειας, και δηλώνει με αγανάκτηση ότι η απόκλιση των αποδοχών 
μεταξύ των φύλων ανήλθε, μεταξύ 2001 και 2003, σε 16% και 15% αντιστοίχως· καλεί, 
συνεπώς, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προετοιμάσουν ένα Πράσινο Βιβλίο σχετικά 
με το θέμα αυτό και να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση αυτής της 
αδικίας·

14. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζεται η 
δίκαιη πρόσβαση των γυναικών που διαβιούν σε μειονεκτικό περιβάλλον στα συστήματα 
δημόσιας υγείας1, στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, καθώς και στον πολιτισμό·

15. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζεται η δίκαιη 
πρόσβαση, τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες, στα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης και στα συστήματα συνταξιοδότησης, με σεβασμό στις διακοπές της 
σταδιοδρομίας, την εργασία μερικής απασχόλησης και την εργασία στους παραδοσιακούς 
τομείς εργασίας, με στόχο να αποτραπεί η εξαθλίωση των ηλικιωμένων, και ειδικότερα 
των γυναικών·

16. καλεί τα κράτη μέλη να αναλύσουν, σε στενή συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους 

  
1 Όπως ορίζεται στο άρθρο 25 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στο μέρος Ι, 
αρχή 11 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, όπως αναθεωρήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης.
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πληθυσμούς (γυναίκες, οικογένειες, επιχειρηματίες, τοπικές συλλογικότητες, ενώσεις) τις 
πραγματικές ανάγκες των γυναικών και των ανδρών που διαβιούν σε μειονεκτικό 
περιβάλλον, με σκοπό τον αποτελεσματικό συνδυασμό της επαγγελματικής και 
οικογενειακής ζωής επιδεικνύοντας σεβασμό στη διαφορετικότητα και τις διαφορές που 
σχετίζονται με το φύλο·

17. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν αποτελεσματικά μέτρα για να προωθήσουν τον 
συνδυασμό επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής τόσο για τους άνδρες όσο και για 
τους πατέρες, επιδεικνύοντας σεβασμό στο εθνικό νομοθετικό τους πλαίσιο, καθώς η 
αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας δεν συνοδεύεται από την 
ανάλογη αύξηση της ανάμειξης των ανδρών στις οικογενειακές ευθύνες·

18. ζητεί να απαγορευθούν οι απομακρύνσεις παιδιών από τις οικογένειές τους για 
κοινωνικοοικονομικούς λόγους και επίσης να θεσπιστούν και να εφαρμοστούν, σε στενή 
συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους πληθυσμούς, μέτρα για την υποστήριξη ενός 
οικογενειακού σχεδίου σε μειονεκτικό περιβάλλον, ώστε οι μελλοντικοί γονείς, γυναίκες 
και άνδρες, να μπορούν να ασκούν πλήρως τα καθήκοντά τους ως γονείς, κυρίως όταν 
βρίσκονται σε συνθήκες μεγάλης φτώχειας·

Συμβολή της κοινωνίας των πολιτών
19. εκτιμά τον καθημερινό αγώνα των πλέον φτωχών γυναικών κατά της φτώχειας και 

χαιρετίζει την ευμενή δέσμευση των πολιτών που τις συνοδεύουν και τις στηρίζουν·

20. χαιρετίζει τη δέσμευση των ΜΚΟ, όπως η Caritas internationalis ή η ATD Τέταρτος 
Κόσμος, και των ευρωπαϊκών δικτύων των ΜΚΟ του κοινωνικού τομέα, όπως η 
Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Κατά της Φτώχειας (EAPN), που ασχολούνται συνεχώς με τους 
πλέον μειονεκτούντες πληθυσμούς·

21. καλεί την Επιτροπή να απλουστεύσει σημαντικά τα κριτήρια επιλεξιμότητας που 
επιβάλλονται στις ΜΚΟ και τις διαδικασίες για τη λήψη ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, με 
σκοπό την αποφυγή μονοπωλίων όσον αφορά επιδοτήσεις από τις οποίες επωφελούνται 
τα μεγάλα δίκτυα των ΜΚΟ που εδρεύουν στις Βρυξέλλες·

22. υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
για τον διαρθρωμένο κοινωνικό διάλογο και την καλεί να συνεχίσει να αντιμετωπίζει
θετικά τα λαϊκά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια Τέταρτος Κόσμος, όπου διεξάγεται 
πραγματικός διάλογος μεταξύ των πλέον φτωχών πολιτών και των διοικητών των 
ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, των εκλεγμένων σε όλα τα επίπεδα και των εκπροσώπων 
της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών, με κύριο στόχο να επιτραπεί στους πλέον 
μειονεκτούντες πολίτες να καταθέσουν τη γνώμη τους και να προσφέρουν τις ειδικές 
γνώσεις τους για την εξάλειψη της φτώχειας, πράγμα που συνιστά το κατ’ εξοχήν 
παράδειγμα ορθής πρακτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα αυτό·

23. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αξιολογήσουν τη συμβολή της ΕΕ κατά την 
πρώτη δεκαετία των Ηνωμένων Εθνών (1996-2006) ενάντια στη φτώχεια και τις 
επιπτώσεις της σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη συνεργασία με 
τους πλέον φτωχούς πληθυσμούς, και ειδικότερα τις γυναίκες, και να παρουσιάσουν τις 
μελλοντικές πρωτοβουλίες προκειμένου να υπάρξει όφελος από τη δυναμική που 
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δημιουργείται σε αυτήν την πρώτη δεκαετία·

24. καλεί τα θεσμικά όργανα όλων των επιπέδων να συνεργαστούν στενά για τον εορτασμό 
της Παγκόσμιας ημέρας άρνησης της φτώχειας (17 Οκτωβρίου)·

25. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στα δίκτυα των ΜΚΟ του κοινωνικού τομέα.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η έκθεση αυτή είναι μέρος μιας σειράς εκθέσεων σχετικά με το πρόβλημα της φτώχειας και 
του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι, ωστόσο, η πρώτη έκθεση της 
νέας Ευρώπης που στοχεύει πιο συγκεκριμένα στη φτώχεια των γυναικών. Υπάρχουν πέντε 
προνομιακοί θεματικοί άξονες: η φτώχεια ως παραβίαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, η 
ανάπτυξη δεικτών και μεθοδολογίας, η εταιρική σχέση με τις πλέον φτωχές γυναίκες, ο 
συνδυασμός της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής σε μειονεκτικό περιβάλλον και,
τέλος, η συμβολή της κοινωνίας των πολιτών.

Ο ορισμός της φτώχειας στο πλαίσιο αυτής της έκθεσης απηχεί το σύνολο των ψηφισμάτων 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην 
ΕΕ1: «Η αβεβαιότητα είναι η απουσία μίας ή περισσοτέρων ασφαλειών, κυρίως εκείνης της 
εργασίας, η οποία επιτρέπει στα άτομα και τις οικογένειες να αναλαμβάνουν τις επαγγελματικές, 
οικογενειακές και κοινωνικές τους υποχρεώσεις και να απολαμβάνουν τα θεμελιώδη 
δικαιώματά τους. Η ανασφάλεια που προκύπτει μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο 
εκτεταμένη με επιπτώσεις περισσότερο ή λιγότερο σοβαρές και καθοριστικές. Οδηγεί στη 
μεγάλη φτώχεια, όταν προσβάλλει πολλές πτυχές της ύπαρξης, γίνεται επίμονη και υπονομεύει 
τις ευκαιρίες των ατόμων να αναλάβουν εκ νέου τις υποχρεώσεις τους και να κατακτήσουν εκ 
νέου τα δικαιώματά τους, στο εγγύς μέλλον».2

Παρότι η εξαθλίωση αποτελεί καταπάτηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, εξακολουθεί να 
μην γίνεται πλήρως αντιληπτή από τα επίσημα ευρωπαϊκά και διεθνή κείμενα. Κατά 
συνέπεια, το να μάθουμε χάρη στις πλέον φτωχές γυναίκες τους κινδύνους της παραβίασης 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ώστε να βελτιώνουμε διαρκώς τα νομοθετικά κείμενα που 
είναι αναπόφευκτα ανεπαρκή, είναι ένας πρωταρχικός στόχος για να κατανοήσουμε ότι 
ανάγοντας τα δικαιώματα του ανθρώπου σε τρόπο ζωής τα καθιστούμε υπόθεση των νομικών 
και των πολιτικών, διότι πρόκειται για θέμα πολιτισμού, υπόθεση όλων των πολιτών.

Ωστόσο, όλες οι γυναίκες και όλοι οι άνδρες φέρουν μέσα τους μια θεμελιώδη αναφαίρετη 
αξία που είναι η ανθρώπινη αξιοπρέπειά τους. Η ύπαρξη, σε όλες τις κοινωνίες, ενός 
πληθυσμού που δεν μπορεί να εκδηλώσει αυτήν την αξία ενώπιον όλων αποδεικνύει ότι όλοι 
οι πολίτες δεν διαθέτουν τις ίδιες ικανότητες για να χαίρουν των δικαιωμάτων του ανθρώπου 
και δεν διαθέτουν τα ίδια μέσα για να βασίζονται στην προσωπική τους αξιοπρέπεια ως πηγή 
ενέργειας, σημείο εκκίνησης της εξέλιξής τους, απόδειξη όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
τους.

Για να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά τη φτώχεια των γυναικών με σκοπό την εξάλειψη 
της εξαθλίωσης, πρέπει να γνωρίζουμε καλά την κατάσταση της μεγάλης φτώχειας που 
βιώνουν οι γυναίκες στα 25 κράτη μέλη της νέας Ευρώπης. Στόχος είναι να αναπτυχθεί μια 
μέθοδος η οποία θα είναι ταυτόχρονα αυστηρή και βιώσιμη και θα χρησιμοποιείται από 

  
1 Teuscher, Tobias, "Grande pauvreté et droits de l'homme : étude des rapports du Parlement européen sur les 
droits fondamentaux dans l'Union européenne", Περιοδικό Droit en Quart Monde, Παρίσι/Βρυξέλλες, 39-40, 
Ιούλιος 2004, σελ. 49-72.
2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Grande pauvreté et précarité 

économique et sociale, σύνοδος του 1987, συνεδρίαση της 10ης και 11ης Φεβρουαρίου 1987 (εφεξής Έκθεση 
Wresinski)
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καλοπροαίρετα άτομα, και όχι απαραίτητα καταρτισμένα στην επιστημονική έρευνα. 
Υπεύθυνοι πολιτικοί, πολίτες διαφόρων επαγγελμάτων και καθηκόντων θα πρέπει να είναι σε 
θέση να διεξαγάγουν αυτό το είδος έρευνας, προκειμένου να ενημερωθούν για τη μοίρα όσων 
διοικούν, των πλέον μειονεκτούντων συμπολιτών τους, και ειδικότερα των γυναικών.

Αποκαλύπτονται, λοιπόν, τα σημαντικά κενά όσον αφορά τους δείκτες σχετικά με τη φτώχεια 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίοι θα έπρεπε επιπλέον να αντικατοπτρίζουν ταυτόχρονα την
πραγματικότητα της φτώχειας και να σέβονται εξίσου τις διαφορετικές κοινωνικοοικονομικές 
καταστάσεις που είναι ενίοτε σημαντικές. Στην απουσία δεικτών που υπολογίζονται με βάση 
το φύλο όσον αφορά την καταπολέμηση της φτώχειας προστίθεται η πρόκληση της 
συμμετοχής των πλέον φτωχών ατόμων.

Συνεπώς, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, κυρίως η Επιτροπή και η Eurostat, θα πρέπει να 
ανοίξουν τον δρόμο –πνευματικό και δημοσιονομικό– πρώτον, για να γίνει σαφής η 
οικονομική αξία της δραστηριότητας των γυναικών και των ανδρών που ζουν υπό συνθήκες 
μεγάλης αβεβαιότητας, δεύτερον, για να δημιουργηθούν δείκτες για τη φτώχεια, οι οποίοι θα 
υπολογίζονται με βάση το φύλο, ώστε να λαμβάνουν αποτελεσματικά υπόψη την 
πραγματικότητα που βιώνουν οι γυναίκες και τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε μειονεκτική 
θέση, καθώς και οι ομάδες που πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια και που, κατά 
συνέπεια, αποτελούν την ομάδα που υπολογίζεται πιο δύσκολα.

Στην αναζήτηση της κατάλληλης μεθοδολογίας, η συμμετοχή των πολύ φτωχών ατόμων στο 
σύνολο της έρευνας, παράλληλα με τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους παράγοντες, θα πρέπει 
να αποδειχθεί χρήσιμη και αποτελεσματική, καθώς η εμπειρία που απορρέει από τη φτώχεια 
θα πρέπει να ληφθεί ως σημείο εκκίνησης. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι υπάρχει σε αυτό 
το σημείο κάποια δυσκολία, κάποιο παράδοξο. Πώς οι άνθρωποι που έχουν ζήσει –και 
εξακολουθούν μέχρι σήμερα να ζουν– σε συνθήκες πολύ σκληρές, οι οποίες παραλύουν κάθε 
συμμετοχή στη δημόσια ζωή, θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη μιας 
μεθοδολογίας με στόχο τη δημιουργία δεικτών που θα βρίσκονται κοντά στην 
πραγματικότητα των κρατών μελών της νέας Ευρώπης; Η συμμετοχή των πλέον φτωχών 
ατόμων δεν θεσπίζεται ούτε στην έδρα του Συμβουλίου ούτε στους διαδρόμους της 
Επιτροπής. Τα θεσμικά όργανα πρέπει να αφιερώσουν όλη τη δημιουργικότητά τους στην 
προσπάθεια ενδελεχούς εξέτασης των συνθηκών που καθιστούν δυνατή αυτήν την κοινή 
ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας, στηριζόμενα για αυτό στη μακρά εμπειρία των φτωχών 
ανθρώπων που συγκεντρώνονται σε οργανώσεις οι οποίες δρουν σε επίπεδο ευρωπαϊκό και 
εντός των κρατών μελών.

Όσοι δεσμεύονται υπέρ των πλέον φτωχών γυναικών έχουν επίσης κατανοήσει, καλύτερα 
από τον καθένα, ότι κάθε πολίτης μπορεί καταρχάς να δρα στη χώρα του, καθώς η κάθοδος 
έως τη βάση της κοινωνικής κλίμακας στην ίδια σου τη χώρα είναι, για πολλούς, ένα ταξίδι 
πολύ πιο μακρύ και από αυτό στην άκρη της γης. Στη νέα Ευρώπη, από πολλές απόψεις, η 
επικοινωνία δεν είναι πιο εύκολη μεταξύ των προνομιούχων διαφορετικών πολιτισμών ή 
αντίθετων καθεστώτων από ό,τι μεταξύ πλούσιων πολιτών και φτωχών πολιτών του ίδιου 
κράτους μέλους;


