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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

naiste ja vaesuse kohta Euroopa Liidus
(2004/2217(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse ÜRO Peaassamblee resolutsioone A/RES/46/121 ja A/RES/47/134, 
A/RES/49/179 inimõiguste ja äärmise vaesuse kohta, A/RES/47/196 ülemaailmse 
vaesuse likvideerimisele pühendatud päeva kohta ja A/RES/50/107/ ülemaailmse vaesuse 
likvideerimisele pühendatud aasta tähistamise kohta ning ÜRO üleskutset esimese 
vaesuse likvideerimise kümnendi väljakuulutamise kohta;1

– võttes arvesse ÜRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogu dokumente E/CN.4/Sub.2/1996/13, 
E/CN4/1987/NGO/2, E/CN4/1987/SR.29, E/CN.4/1990/15 inimõiguste ja äärmise 
vaesuse kohta ja E/CN.4/1996/25 arenguõiguse kohta ja E/CN.4/SUB.2/RES/1996/25 
majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste kasutamise kohta2;

– võttes arvesse 1995. aastal toimunud neljanda ülemaailmse naisteteemalise konverentsi 
raportit ja Pekingi platvormi tegevusprogrammi3;

– võttes arvesse Nobeli preemia laureaadi Gary Beckeri töid elulise majanduse kohta4;

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu selleteemalisi töid;
– võttes arvesse oma 4. oktoobri 2001. aasta resolutsiooni ÜRO ülemaailmse 

vaesusevastase võitluse päeva kohta5;
– võttes arvesse oma 24. veebruari 1994. aasta resolutsiooni Euroopa naiste vaesuse kohta6;

– võttes arvesse ühenduse õigustikku naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse kohta;
– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni raportit (A6-
0000/2005),

A. meenutades ülemaailmse vaesusevastase võitluse päeva (17. oktoober) juhtmõtet: "Kui 
inimesed on mõistetud elama viletsuses, rikutakse inimõigusi. Ühinemine nende 
jaluleseadmise nimel on püha kohustus.";

B. rõhutades kohustust aidata kaasa uue Euroopa saabumisele, mida iseloomustab kultuuride 
ja maailmavaadete loov kooseksisteerimine ning täielik austus erinevuste vastu, kus 
vastutustundlik vabadus ei piirdu kapitali vaba liikumisega ning kodanikud rakendavad 

  
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”, koos Guity Nashat Beckeriga, McGraw-Hill, 1996
5 EÜT C 87 E, 11.4.2002, lk 253.
6 EÜT C 77, 14.3.1994, lk 43.
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oma võimeid sõltumatult ühiskondlikust seisundist, et tuua üldise hüve nimel esile iga 
kodaniku väärikus ja loovus nii idas kui ka läänes;

C. meenutades vaesuse ja marginaliseerumise uute vormide olemasolu, mis peab õhutama 
loovusele, aitamaks puuduses elavaid inimesi;

D. meenutades, et vaesuse väljajuurimine on sarnaselt majandus- ja rahanduspoliitilistele 
ülesannetele Lissaboni strateegia peaeesmärkide seas ning sellest tulenevalt nõuab võitlus 
vaesusega samasugust poliitilist pühendumist;

E. meenutades, et kuna vaesus puudutab eelkõige naisi, on nad ka esimesena valmis kaitsma 
oma lähedasi, sageli vaikuses ja varjatud moel, vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse eest, sest 
naised on fundamentaalsete sidemete loojad, rahu kasvatajad ning teerajajad inimõiguste 
ja igaühe inimväärikuse austamise juurde; püüeldes seetõttu kõigi naiste suurema 
tunnustamise poole üldiselt;

F. rõhutades, et kõige vaesemad naised peavad olema esmased partnerid, kes mõtlevad välja, 
viivad ellu ja hindavad võrdsete võimalustega seonduvaid poliitilisi algatusi, sest ka 
suures vaesuses elavad naised, nagu kõik ülejäänudki, võtavad enda kanda ema rolli ja 
sellega kaasnevad kohustused; et need naised elavad läbi samu rõõme, tunnevad samu 
lootusi, samu hirme ja kõhklusi, kuid teevad seda märksa raskemates materiaalsetes 
tingimustes kui enamik naisi;

G. nentides, et "vaeste rändurite" olukord on liikmesriikides käegakatsutavaks tegelikkuseks 
ning et alati ei piisa naisele töötamisest, et vaesust vältida, kuna töökoht või sotsiaalabi ei 
paku naistele alati piisavat kaitset;

H. arvestades, et kuigi töötamine lõimib üksikisiku kollektiiviga, ei piisa sellest kodanikuks 
saamiseks, ning et töökoht kujutab vaesuses elavate perekondade ja üksikisikute jaoks 
palju enamat kui lihtsalt sissetulekuallikat;

I. arvestades, et majandusliku stabiilsuse pakt ei saa asendada ühiskondliku stabiilsuse pakti, 
mille abil edendatava algatuse tõelisteks eestvedajateks ja kaastöölisteks oleksid 
majanduslikult kõige ebasoodsamas olukorras viibivad kodanikud ja mis võimaldaks neile 
naistele ja meestele, kes on tööturult ja ühiskonnast mõnikord jäädavalt kõrvale tõrjutud, 
rohkem iseseisvust ning inimväärikust;

J. arvestades, et naiste vaesuse väljajuurimine ei ole võimalik, kaalumata meeste rolli, kellele 
ei pöörata avatud koordineerimismeetodis ning riiklikes tööhõivet ja ühiskonda lülitamist 
puudutavates plaanides mingisugust soospetsiifilist tähelepanu,

Näitajad ja metodoloogia
1. rõhutab, et vaesust ja sotsiaalset tõrjutust ei ole võimalik tajuda üksnes 

majandustermineid puudutavate numbrite abil, vaid ühtlasi ka inimõiguste kontekstis;

2. avaldab rahulolu eesistujamaa Luksemburgi algatuste üle, mis puudutavad 
soospetsiifiliste näitajate väljaarendamist, ja kutsub järgmist eesistujamaad 
Ühendkuningriiki üles seda tööd jätkama;
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3. rõhutab, et vaesus soodustab naistega kaubitsemist, prostitutsiooni ja vägivalda; palub, et 
need aspektid kajastuksid ka avatud koordineerimismeetodis ja sotsiaalpoliitika 
tegevuskavas;

4. tunnistab, et vaesuse väljajuurimiseks ei piisa vaid kapitali ja varade vaba liikumisest ning 
et ülim vaesus, eriti juhul, kui see on kestev, jätab inimesed võimalustest ilma ega lase 
neil osa võtta ühiskondlikust elust, iseäranis seetõttu, et vaesus muudab inimesed oma
ümbruse suhtes ükskõikseks;

5. palub komisjonil ja nõukogul võtta viivitamatult vastu algatusi mitteametliku 
majandussektori tunnustamiseks ja kvantifitseerida "elulise majanduse" väärtus vastavalt 
soospetsiifilisele lähenemisele;

6. palub seepärast Eurostatil tihedas koostöös elanikkonna nende esindajatega, kellel on 
kogemus vaesuses elamisest, arendada välja eri sugudele mõeldud metodoloogia ja 
näitajad, et mõõta vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse mõju spetsiifiliselt naistele ning 
meestele;

Koostöö kõige vaesemate naistega
7. avaldab kahetsust, et hoolimata poliitilisest tahtest võidelda vaesuse ja sotsiaalse 

tõrjutusega ühenduse strateegiate abil, eriti Lissaboni strateegia ja sotsiaalpoliitika 
tegevuskava abil, ei ole EL piisavalt puudutanud vaesuse feminiseerumise teemat;

8. palub, et kõigil otsustamisprotsessi tasanditel edendataks tihedat koostööd kõige 
vaesemate naiste ja peredega kui vaesusevastase võitluse tõeliste ekspertidega, et võidelda 
tõhusalt ülima vaesusega ning kaotada sotsiaalne tõrjutus;

9. palub, et igasugusele seadusandlikule meetmele eelneks uuring selle mõju kohta kõige 
raskemates oludes viibivatele elanikkonnakihtidele, eriti naistele;

10. palub kõigil asjassepuutuvatel asutustel selle koostöö võimaldamiseks kohandada avatud 
koordinatsioonimeetodit ja sotsiaalpoliitika tegevuskava rakenduslikku osa vaesuses 
elavate naiste vajadustele;

11. palub nõukogul ja komisjonil teha tihedat koostööd Euroopa Nõukoguga, et saada 
inspiratsiooni EN-i olulistest selleteemalistest töödest, ning edastada parlamendile 
üksikasjalik aruanne selle koostöö kohta;

12. palub parlamendikomisjonidel võtta oma töös arvesse vaesuse probleemi ja toetuda 
seejuures parlamendi ühiskomitee neljanda maailma komitee kogemusele;

Töö- ja perekonnaelu ühitamine ebasoodsas keskkonnas
13. tunnustab otsest seost majandusliku ebavõrdsuse, naiste sõltuvuse ning meeste ja naiste 

püsiva ebavõrdsuse vahel haridusele juurdepääsu, perekondlike kohustuste ja perekonna 
ülalpidamise osas; nendib nördimusega, et erinevused sugude töötasu suuruse osas tõusis 
2001. ja 2003. aastal vastavalt 16% ja 15%; palub seepärast nõukogul ja komisjonil 
valmistada sellel teemal ette roheline raamat ja võtta kohaseid meetmeid selle 
ebavõrdsuse kaotamiseks;
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14. kutsub liikmesriike üles võtma erimeetmeid, et tagada ebasoodsates tingimustes elavatele 
naistele võrdne juurdepääs avalikule tervishoiusüsteemile1, haridusele ja kultuurile;

15. kutsub liikmesriike üles võtma meetmeid, et tagada nii meestele kui ka naistele võrdne 
juurdepääs sotsiaalkindlustus- ja pensionisüsteemidele, arvestades karjääris tehtud pause, 
osalist tööaega ning tööd mitteametlikes sektorites, et ennetada eakate isikute, eriti naiste 
vaesumist;

16. kutsub liikmesriike üles analüüsima tihedas koostöös asjassepuutuvate 
elanikkonnakihtidega (naised, pered, ettevõtjad, kohalikud omavalitsused ja ühingud) 
rasketes tingimustes elavate naiste ja meeste tõelisi vajadusi, et nad saaksid töö- ja 
perekonnaelu tõhusalt ühitada, seejuures võttes arvesse soospetsiifilisi erinevusi;

17. palub liikmesriikidel arendada välja tõhusad meetmed ka meeste ja isade töö- ja pereelu 
ühitamiseks, austades seejuures riiklikku seadusandlikku konteksti, sest naiste tööturul 
osalemise kasvuga pole kaasnenud meeste perekohustustes osalemise proportsionaalset 
kasvu;

18. palub keelata laste sotsiaalmajanduslikel põhjustel töölesaatmine ning tihedas koostöös 
asjassepuutuvate elanikkonnakihtidega mõelda välja ja rakendada meetmeid 
pereplaneerimise toetuseks rasketes oludes, et tulevased vanemad, nii naised kui ka 
mehed, võiksid oma vanemlikke kohustusi täielikult täita, seda eelkõige ülima vaesuse 
olukorras;

Tsiviilühiskonna kaasamine
19. avaldab lugupidamist kõige vaesemate naiste igapäevasele võitlusele viletsusega ja 

tervitab kodanike heategevuslikke algatusi nende naiste toetuseks;
20. tervitab selliste valitsusväliste organisatsioonide nagu Caritas internationalis ja ATD 

Quart Monde ning Euroopa valitsusväliste organisatsioonide võrgustike nagu EAPN 
algatusi, kes pikaajaliselt tegelevad kõige raskemates oludes viibivate elanikkonnakihtide 
abistamisega;

21. palub komisjoni oluliselt lihtsustada valitsusvälistele organisatsioonidele kehtestatud 
valikukriteeriume ja Euroopa abirahade saamiseks vajalikku menetlust, et vältida 
abirahadealaseid monopole, millest praegu lõikavad kasu Brüsselis paiknevad suured 
valitsusväliste organisatsioonide võrgustikud;

22. rõhutab Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee olulist rolli struktureeritud 
sotsiaaldialoogis ja kutsub üles jätkama Euroopas neljanda maailma rahvaülikoolide 
toetamist, kus toimub tõeline kahekõne kõige vaesemate kodanike ja Euroopa 
institutsioonide juhtide, kõigi tasandite valitud isikute ja organiseeritud tsiviilühiskonna 
esindajate vahel, mille eesmärk on võimaldada sõna võtta kõige raskemates tingimustes 
elavatel kodanikel ja kaasata vaesusevastasesse võitlusse erilisi teadmisi ja mis on
Euroopa tasandil antud tegevusalal õnnestunud teostuse konkreetseks näiteks;

  
1 Määratletud ülemaailmse inimõiguste deklaratsiooni artiklis 25 ja Euroopa Nõukogu poolt läbi vaadatud 
Euroopa sotsiaalharta I osa põhimõttes 11.
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23. palub komisjonil ja nõukogul anda hinnang ELi kaasamisele ÜRO esimese 
vaesusevastase kümnendi (1996–2006) töösse ning ÜRO mõjule Euroopa tasandil, 
pöörates erilist tähelepanu koostööle kõige vaesemate elanikkonnakihtidega, eriti 
naistega, ja esitleda tulevikuga seotud algatusi selle esimese kümnendi dünaamikast kasu 
lõikamiseks;

24. palub kõigi tasandi institutsioonidel võtta tihedalt osa ülemaailmse vaesusevastase 
võitluse päeva (17. oktoober) tähistamisest;

°

°          °
25. palub eesistujal edastada käesolev resolutsioon komisjonile, nõukogule, Euroopa 
Nõukogule ja sotsiaalsektori valitsusvälistele organisatsioonidele.
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EXPOSE DES MOTIFS

Ce rapport se situe dans une série de rapports consacrés au problème de la pauvreté et de 
l'exclusion sociale dans l'Union européenne. Il est cependant le premier de la nouvelle Europe 
qui vise plus spécifiquement de la pauvreté des femmes. Cinq axes thématiques sont 
privilégiés : la pauvreté comme violation des Droits de l’Homme, le développement des 
indicateurs et d'une méthodologie, le partenariat avec les femmes les plus pauvres, la 
conciliation de la vie familiale et la vie professionnelle en milieu défavorisé et, enfin, l'apport 
de la société civile.

La définition de la pauvreté dans le cadre de ce rapport fait écho à l'ensemble des résolutions 
du PE sur le respect des droits fondamentaux dans l'UE1 : "La précarité est l’absence d’une 
ou de plusieurs des sécurités, notamment celle de l’emploi, permettant aux personnes et 
familles d’assumer leurs obligations professionnelles, familiales et sociales, et de jouir de 
leurs droits fondamentaux. L’insécurité qui en résulte peut être plus ou moins étendue et avoir 
des conséquences plus ou moins graves et définitives. Elle conduit à la grande pauvreté, 
quand elle affecte plusieurs domaines de l’existence, qu’elle devient persistante, qu’elle 
compromet les chances de réassumer ses responsabilités et de reconquérir ses droits par soi-
même, dans un avenir prévisible.”2

La misère constitue une violation de la dignité humaine et pourtant elle reste peu saisissable 
par les textes officiels européens et internationaux. Apprendre grâce aux femmes les plus 
pauvres les risques des violations des Droits de l’Homme pour améliorer toujours les textes 
législatifs nécessairement inadéquats constitue par conséquent un objectif primordial pour 
comprendre qu'en réduisant les Droits de l’Homme à des moyens pour vivre on en fait 
l’affaire des juristes et des hommes politiques, alors qu’il s’agit d’une affaire de civilisation, 
d’une affaire de tous les citoyens.

Pourtant, toute femme et tout homme porte en soi une valeur fondamentale inaliénable qui 
constitue leur dignité humaine. L’existence, dans toutes les sociétés, d’une population 
incapable de manifester cette valeur aux yeux de tous prouve que tous les citoyens ne 
disposent pas des mêmes capacités pour jouir des Droits de l’Homme et ne disposent pas des 
mêmes moyens de s'appuyer sur leur dignité personnelle comme source d’énergie, point de 
départ de leur développement, justification de tous leurs Droits de l’Homme.

Afin de combattre avec efficacité la pauvreté des femmes pour éradiquer la misère, il convient 
de bien connaître la situation de grande pauvreté vécue par les femmes dans les 25 Etats 
membres de la nouvelle Europe. L'objectif est de développer une méthode à la fois rigoureuse 
et viable à même d'être utilisée par des personnes de bonne volonté, pas nécessairement 

  
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, p. 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. (cité désormais Rapport Wresinski
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formés à la recherche scientifique. Des responsables politiques, des citoyens de différentes 
professions et fonctions devraient être en mesure de faire ce genre de recherche pour 
s’informer sur le sort de leurs administrés, de leurs concitoyens les plus défavorisés, plus 
spécifiquement des femmes.

Se dévoilent alors des lacunes importantes quant aux indicateurs relatifs à la pauvreté au 
niveau européen qui devraient davantage à la fois refléter le vécu de la misère et respecter 
également les différentes situations socio-économiques parfois importantes. A l'absence 
d'indicateurs ventilés selon le sexe dans le domaine de la lutte contre la pauvreté s'ajoute le 
défi de la participation des personnes les plus pauvres.

Par conséquent, les institutions européennes, notamment la Commission et Eurostat, devraient 
ouvrir des pistes - intellectuelles et budgétaires - premièrement : pour mettre en évidence la 
valeur économique de l'activité des femmes et des hommes vivant en situation de grande 
précarité, deuxièmement, pour élaborer des indicateurs de pauvreté ventilés selon les sexes à 
même de rendre effectivement compte de la réalité vécue par les femmes et les ménages 
défavorisés, y compris par les groupes les plus touchés par la misère qui par conséquent 
représentent le groupe le plus difficilement cernable. 

A la recherche d'une méthodologie appropriée, la participation des personnes très pauvres à 
l’ensemble de la recherche, en concertation avec d’autres acteurs concernés, devrait s'avérer 
utile et efficace, car l'expérience vécue de la pauvreté devrait être prise comme point de 
départ. On ne peut nier qu’il y a là une difficulté, un paradoxe. Comment des personnes qui 
ont vécu – et vivent encore à présent – dans des conditions très dures qui paralysent toute 
participation à la vie publique pourraient-elles prendre part au développement d'une 
méthodologie à même de produire des indicateurs proche de la réalité vécue dans les Etats 
membres de la nouvelle Europe ? La participation des personnes les plus pauvres ne se 
décrète pas au siège du Conseil ni dans les couloirs de la Commission. Les institutions 
doivent mettre toute leur créativité à l'épreuve pour mener une réflexion approfondie sur les 
conditions qui rendent possible ce développement commun d'une méthodologie, prenant 
appui en ceci sur la longe expérience des personnes pauvres qui se rassemblent dans des 
associations qui agissent au niveau européen et dans les Etats membres.

Ceux qui s'engagent aux côtés des femmes les plus pauvres ont davantage compris, mieux que 
quiconque, que chaque citoyen peut d’abord agir dans son propre pays, car descendre 
jusqu’au pied de l’échelle sociale dans son propre pays représente, pour beaucoup, un voyage 
plus lointain que d’aller au bout du monde. Dans la nouvelle Europe, à bien des égards, la 
communication n'est-elle pas plus facile entre privilégiés de cultures différentes ou de régimes 
opposés qu’entre citoyens riches et citoyens pauvres d’un même Etat membre ?


