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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

naisista ja köyhyydestä Euroopan unionissa
(2004/2217(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen päätöslauselmat 
A/RES/46/121 ja A/RES/47/134 sekä A/RES/49/179 ihmisoikeuksista ja äärimmäisestä 
köyhyydestä, A/RES/47/196 köyhyyden poistamiseen tähtäävän kansainvälisen päivän 
perustamisesta ja A/RES/50/107/ köyhyyden poistamiseen tähtäävän kansainvälisen 
vuoden viettämisestä sekä Yhdistyneiden Kansakuntien julistuksen köyhyyden 
poistamisen ensimmäisestä vuosikymmenestä,1

– ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien talous- ja sosiaalineuvoston asiakirjat
E/CN.4/Sub.2/1996/13, E/CN4/1987/NGO/2, E/CN4/1987/SR.29 ja E/CN.4/1990/15 
ihmisoikeuksista ja äärimmäisestä köyhyydestä, asiakirjan E/CN.4/1996/25 oikeudesta 
kehitykseen sekä asiakirjan E/CN.4/SUB.2/RES/1996/25 taloudellisten, sosiaalisten ja 
kulttuuristen oikeuksien toteutumisesta 2,

– ottaa huomioon neljännen naisten maailmankonferenssin (1995) raportin ja Pekingin 
toimintaohjelman3,

– ottaa huomioon Nobelin palkinnon saajan Gary Beckerin aikaansaannokset kotitalouden
alalla4,

– ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston työskentelyn tällä alalla,

– ottaa huomioon 4 päivänä lokakuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin 
päätöslauselman YK:n kansainvälisestä päivästä köyhyyden poistamiseksi5,

– ottaa huomioon 24 päivänä helmikuuta 1994 annetun Euroopan parlamentin 
päätöslauselman naisten köyhyydestä Euroopassa6,

– ottaa huomioon naisten oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa koskevan yhteisön 
säännöstön,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon komission kertomuksen naisten oikeuksista ja sukupuolten tasa-arvosta 
(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 Affirmative Action to Immigration, How Real-World Issues Affect Our 
Everyday Life”, Guity Nashat Becker, McGraw-Hill, 1996.
5 EYVL C 87 E, 11.4.2002, s. 253.
6 EYVL C 77, 14.3.1994, s. 43.
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A. palauttaa mieleen köyhyyden poistamista koskevan kansainvälisen päivän (17. lokakuuta) 
johtoaatteen: köyhyyteen tuomittujen ihmisoikeuksia loukataan. Yhteisenä tehtävänämme on 
varmistaa ihmisoikeuksien kunnioittaminen,

B. korostaa, että on välttämätöntä edistää uudenlaista Eurooppaa, jota leimaa kulttuurien, 
ajatustapojen ja erilaisuuden kunnioittamisen luova rinnakkaiselo, jossa vastuullinen vapaus 
ei rajoitu pääomien vapaaseen liikkuvuuteen ja jossa kansalaiset jakavat keskenään 
voimavaransa sosiaaliseen asemaan katsomatta, jotta maailmalla, sekä idässä että lännessä, 
jokainen kansalainen käyttäisi omanarvontuntoaan ja luovuuttaan kaikkien yhteiseksi 
hyväksi, 

C. palauttaa mieleen köyhyyden ja syrjäytymisen uudet muodot, joten tarvitsevien auttamisessa 
tarvitaan luovuutta,

D. palauttaa mieleen, että köyhyyden poistaminen kuuluu talous- ja rahapolitiikan ohella 
Lissabonin strategian oleellisiin tavoitteisiin, joten sen saavuttaminen vaatii yhtäläistä 
poliittista päättäväisyyttä,

E. muistuttaa, että vaikka naiset kärsivät miehiä useammin puutetta, he ovat myös 
ensimmäisinä puolustamassa lähimpiään köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä vastaan, 
usein vaieten ja piiloutuen, sillä juuri naiset rakentavat perustavaa laatua olevat ihmissuhteet, 
opettavat rauhaa ja toimivat ihmisoikeuksien ja ihmisarvon kunnioittamisen uranuurtajina 
pyrkien täten korkeampiin saavutuksiin kuin pelkästään naisten aseman parantamiseen,

F. korostaa, että ensi sijassa köyhimpien naisten tulee osallistua kumppaneina yhtäläisten 
mahdollisuuksien politiikan suunnitteluun, täytäntöönpanoon ja arviointiin, koska hyvin 
köyhissä oloissa elävien naisten, samoin kuin kaikkien muidenkin naisten, on kannettava 
vastuu itsestään ja lapsistaan, koska he kokevat samat ilot, koska heillä on samat 
pyrkimykset ja koska he tuntevat samaa pelkoa ja epäilyä siitä huolimatta, että heidän 
aineelliset olosuhteensa ovat huomattavasti ankeammat kuin naisten enemmistön,

G. toteaa, että jäsenvaltioiden "köyhien työntekijöiden" tilanteesta kuvastuu kouriintuntuva 
todellisuus ja että työnteko ei aina riitä naisille köyhyyden karkottamiseksi, sillä työpaikka 
tai sosiaaliapu eivät aina tarjoa naisille riittävää suojaa,

H. katsoo, että työn kautta yksilö kylläkin integroituu yhteisöön, mutta se yksin ei riitä 
tekemään hänestä kansalaista, ja että perheille ja köyhyydessä eläville työ on paljon 
tärkeämpi asia kuin pelkkä tulonlähde,

I. katsoo, että taloudellinen vakaussopimus ei voi korvata yhteiskunnallista vakaussopimusta, 
jolla edistetään sitoumusta, jossa vähäosaisimmilla olisi todellinen liikkeelle panevan 
voiman ja kumppanin rooli, ja joka suo työmarkkinoilta ja yhteiskunnasta joskus 
pysyvästikin syrjäytyneille naisille ja miehille suuremman riippumattomuuden ja 
ihmisarvonsa suuremman kunnioituksen,

J. katsoo, että naisten köyhyyttä ei voida poistaa tarkastelematta miesten asemaa; miehillehän 
ei avoimessa koordinointimenetelmässä eikä työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta
koskevissa kansallisissa toimintaohjelmissa ole annettu mitään erityistä sukupuoleen 
perustuvaa asemaa,

Indikaattorit ja metodologia
1. korostaa, että köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä ei voida enää arvioida pelkästään 

taloustieteellisin luvuin, vaan myös ihmisoikeudet on otettava huomioon;
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2. on tyytyväinen puheenjohtajavaltio Luxemburgin aloitteisiin, jotka koskevat sukupuolittain 
eriteltyjen indikaattorien kehittämistä, ja kehottaa puheenjohtajavaltio Yhdistynyttä 
kuningaskuntaa jatkamaan tätä työtä;

3. korostaa, että puutteessa elävien olosuhteet edistävät ajautumista naiskauppaan, 
prostituutioon ja väkivaltaan, ja pyytää, että myös näille ulottuvuuksille löydetään paikka 
avoimessa koordinointimenetelmässä ja sosiaalipoliittisessa ohjelmassa;

4. tunnustaa, että pääomien ja tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteella ei sellaisenaan 
pystytä poistamaan köyhyyttä ja että varsinkaan jatkuva suuri köyhyys ei tarjoa 
mahdollisuuksia vaan estää yhteiskuntaelämään osallistumisen sekä edistää erityisesti 
köyhien välinpitämätöntä suhtautumista ympäristöönsä;

5. pyytää komissiota ja neuvostoa tekemään viipymättä aloitteita epävirallisen talouden sektorin 
olemassaolon toteamiseksi ja "elämäntalouden" arvon määrittämiseksi sukupuolittaisten 
lähestymistapojen mukaisesti; 

6. pyytää näin ollen Eurostatia kehittämään tiiviissä yhteistyössä sellaisten väestöryhmien 
edustajien kanssa, joilla on omakohtaisia kokemuksia köyhyydestä, metodologian sekä 
sukupuolittain eriteltyjä indikaattoreja naisten ja miesten köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen vaikutuksen arvioimiseksi;

Kumppanuus köyhimpien naisten kanssa
7. pahoittelee, että yhteisön strategioilla ja erityisesti Lissabonin strategialla sekä 

sosiaalipoliittisella ohjelmalla toteutettavaa köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaa 
koskevasta poliittisesta tahdosta huolimatta unioni ei ole käsitellyt riittävästi köyhyyden 
naisistumista;

8. pyytää, että kaikilla päätöksentekoprosessin tasoilla edistetään tiivistä kumppanuutta 
puutteen torjunnan todellisten asiantuntijoiden eli köyhimpien naisten ja perheiden kanssa 
suuren köyhyyden torjumiseksi ja sosiaalisen syrjäytymisen voittamiseksi;

9. pyytää, että kaikkien lainsäädäntötoimien valmistelussa otetaan huomioon toimien vaikutus 
vähäosaisimpien väestöryhmien ja etenkin naisten elämään;

10. pyytää, että kumppanuuden toteuttamiseksi kaikki asianomaiset toimielimet mukauttavat 
avointa koordinointimenetelmää ja sosiaalipoliittisen ohjelman toimintapuitteita köyhyydessä 
elävien naisten tarpeisiin;

11. pyytää neuvostoa ja komissiota toimimaan tiiviissä yhteistyössä Eurooppa-neuvoston kanssa 
käyttäen inspiraation lähteenä sen merkittäviä saavutuksia tällä alalla ja toimittamaan 
säännöllisesti Euroopan parlamentille yksityiskohtaisia selvityksiä kyseisestä yhteistyöstä;

12. pyytää Euroopan parlamentin valiokuntia pohtimaan kukin aihealueellaan köyhyyden 
ongelmaa ja käyttämään siinä hyväkseen neljättä maailmaa käsittelevän komitean 
laajennetun työryhmän kokemuksia;

Perhe- ja työelämän yhteensovittaminen vähäosaisissa väestöryhmissä
13. toteaa, että taloudellisen eriarvoisuuden, naisten riippuvuuden, koulutukseen pääsyssä 

vallitsevan miesten ja naisten välisen jatkuvan tasa-arvon puutteen, perheellisyyden ja 
yleensä perheenhuollon välillä on suora yhteys, ja harmittelee, että sukupuolten välinen 
palkkaero oli vuonna 2001 16 prosenttia ja vuonna 2003 15 prosenttia; pyytää näin ollen 
neuvostoa ja komissiota laatimaan asiasta vihreän kirjan ja ryhtymään tarvittaviin 
toimenpiteisiin tämän vääryyden poistamiseksi;
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14. kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään erityisiin toimiin taatakseen vähäosaisten väestöryhmien 
naisille tasapuolisen pääsyn terveydenhuollon1, koulutuksen ja kulttuurin piiriin;

15. kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään toimenpiteisiin taatakseen sekä naisille että miehille 
tasapuolisen pääsyn sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmiin ja ottamaan huomioon työuran 
keskeyttämisen ja osa-aikatyön epävirallisella sektorilla ikääntyneiden henkilöiden ja 
erityisesti naisten köyhtymisen ehkäisemiseksi;

16. pyytää jäsenvaltioita analysoimaan tiiviissä yhteistyössä asianomaisten väestöryhmien 
(naiset, perheet, yrittäjät, paikallisyhteisöt, järjestöt) kanssa, mitkä ovat vähäosaisiin 
väestöryhmiin kuuluvien miesten ja naisten todelliset tarpeet, jotta nämä voisivat tehokkaasti 
sovittaa yhteen työ- ja perhe-elämän ja samalla hyväksyä erilaisuuden sekä sukupuolten 
väliset eroavaisuudet;

17. pyytää jäsenvaltioita kehittämään työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen edistämiseksi 
tehokkaita toimia myös miehiä ja perheenisiä varten kyseisiin toimiin liittyvää kansallista 
lainsäädäntöä noudattaen, sillä naisten enenevä työmarkkinoille osallistuminen ei ole lisännyt 
suhteellisesti miesten perheenhuoltoon osallistumista;

18. pyytää, että kielletään lasten sijoittaminen sosioekonomisista syistä ja suunnitellaan sekä 
pannaan täytäntöön tiiviissä yhteistyössä asianomaisten väestöryhmien kanssa toimia, joilla 
voidaan tukea vähäosaisiin väestöryhmiin kuuluvien perhehankkeita, jotta tulevat 
vanhemmat, naiset ja miehet, voivat kantaa täysin vanhempainvastuun etenkin erittäin 
köyhissä olosuhteissa;

Kansalaisyhteiskunnan osuus
19. pitää arvossa köyhimpien naisten jokapäiväistä kamppailua puutetta vastaan ja antaa 

tunnustusta heitä tukevien kansalaisten vapaaehtoiselle sitoumukselle;

20. antaa tunnustusta valtiosta riippumattomille järjestöille, joita ovat esimerkiksi Caritas 
internationalis tai ATD Quart Monde, ja sosiaaliseen sektoriin kuuluvien valtiosta 
riippumattomien järjestöjen eurooppalaisille verkostoille, esimerkiksi EAPNille, jotka ovat 
sitoutuneet pitkäaikaiseen vähäosaisimpien väestöryhmien auttamistyöhön;

21. pyytää komissiota yksinkertaistamaan huomattavasti valtiosta riippumattomille järjestöille 
asetettuja kelpoisuusvaatimuksia sekä eurooppalaisen tukien hakemista koskevia 
menettelyjä, jotta vältettäisiin tukimonopolit, joista hyötyvät Brysselissä sijaitsevien valtiosta 
riippumattomien järjestöjen suuret verkostot;

22. korostaa Euroopan talous- ja sosiaalikomitean merkitystä rakenteellisessa sosiaalisessa 
vuoropuhelussa ja kehottaa ottamaan edelleen vastaan eurooppalaisia neljännen maailman 
korkeakouluja, jotka ovat köyhimpien kansalaisten, eurooppalaisten toimielinten 
hallintovirkamiesten, kaikentasoisten valittujen edustajien ja järjestäytyneen 
kansalaisyhteiskunnan edustajien välisiä todellisia vuoropuhelufoorumeja, joilla erityisesti 
suodaan vähäosaisimmille kansalaisille mahdollisuus ilmaista näkemyksensä ja antaa 
asiantuntemustaan köyhyyden torjumistyöhön konkreettisena malliesimerkkinä hyvistä 
eurooppalaisista toimintatavoista;

23. pyytää komissiota ja neuvostoa arvioimaan EU:n osuutta Yhdistyneiden Kansakuntien 
köyhyyden poistamisen ensimmäisen vuosikymmenen (1996–2006) työhön ja sen vaikutusta 
Euroopassa kiinnittäen erityistä huomiota kumppanuuteen köyhimpien väestöryhmien ja 

  
1 Sellaisena kuin se on määriteltynä ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 25 artiklassa ja Euroopan 
neuvoston uudistetussa Euroopan sosiaalisen peruskirjan I osan periaatteessa 11.
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etenkin naisten kanssa ja esittämään tulevia aloitteita, joissa hyödynnetään ensimmäisen 
vuosikymmenen käynnistämä voimalataus;

24. pyytää kaikkia toimielimiä yhtymään köyhyyden poistamisen kansainvälisen päivän viettoon 
(17. lokakuuta);

°

°          °
25. pyytää parlamentin puhemiestä toimittamaan tämän päätöslauselman komissiolle, 

neuvostolle, Eurooppa-neuvostolle ja sosiaalisen sektorin valtiosta riippumattomien 
järjestöjen verkostoille.
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PERUSTELUT

Tämä mietintö on osa köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytyneisyyttä Euroopan unionissa käsittelevien 
mietintöjen sarjaa. Se on kuitenkin ensimmäinen laajentunutta Eurooppaa koskeva mietintö, joka 
käsittelee erityisesti naisten köyhyyttä. Mietintö voidaan jakaa viiteen pääteemaan: köyhyys 
ihmisoikeusrikkomuksena, indikaattorien ja metodologian kehittäminen, kumppanuus 
köyhimpien naisten kanssa, perhe- ja työelämän yhteensovittaminen vähäosaisissa 
väestöryhmissä sekä kansalaisyhteiskunnan osuus.

Tässä mietinnössä käytetty köyhyyden määritelmä heijastelee kaikkia Euroopan parlamentin 
päätöslauselmia perusoikeuksien kunnioittamisesta EU:ssa1: "Epävarmuus tarkoittaa yhden tai 
useamman turvatekijän puuttumista, erityisesti työpaikan puuttumista, joka tekee henkilöille ja 
perheille mahdolliseksi huolehtia ammatillisista, perhe- ja yhteiskunnallisista velvollisuuksistaan 
ja nauttia perusoikeuksistaan. Tämä voi tapauksesta riippuen aiheuttaa turvattomuutta ja sen 
vaikutukset voivat olla vakavia ja pysyviä. Kun se koskettaa useita elämän aloja, se johtaa 
syvään köyhyyteen. Siitä tulee pysyvää ja se heikentää ihmisten mahdollisuuksia voida 
lähitulevaisuudessa huolehtia uudelleen velvollisuuksistaan tai hankkia oikeutensa takaisin oma-
aloitteisesti." 2

Kurjuus on ihmisarvoa loukkaavaa ja silti eurooppalaiset tai kansainväliset tekstit puuttuvat 
siihen vain vähän. Riittämättömien säädöstekstien parantamiseksi voidaan oppia köyhimpien 
naisten ansiosta tuntemaan ihmisoikeusrikkomusten riskejä, mikä voi myös auttaa 
ymmärtämään, että jos ihmisoikeudet redusoidaan vain keinoiksi pysyä hengissä, asian 
hoitaminen jätetään lakimiehille ja poliitikoille, vaikka kyse on koko sivilisaatiota koskevasta 
kysymyksestä, joka koskee kaikkia kansalaisia.

Kuitenkin jokaisella naisella ja miehellä on oma luovuttamaton arvonsa, josta heidän 
ihmisarvonsa muodostuu. Se, että kaikissa yhteiskunnissa on ihmisiä, jotka eivät kykene 
näyttämään ihmisarvoaan muiden silmissä, osoittaa, ettei kaikilla kansalaisilla ole samaa 
mahdollisuutta nauttia ihmisoikeuksista, eikä heillä ole samoja keinoja käyttää omaa 
ihmisarvoaan energianlähteenä, kehityksen lähtökohtana, perusteluna heidän ihmisoikeuksilleen.

Jotta voidaan tehokkaasti torjua naisten köyhyyttä ja poistaa kurjuus on syytä tuntea hyvin 
erittäin köyhien naisten tilanne kaikissa laajentuneen unionin 25 jäsenvaltiossa. Tarkoituksena on 
kehittää metodi, joka on täsmällinen, mutta jota voivat käyttää myös sellaiset auttamishaluiset 
ihmiset, joilla ei välttämättä ole koulutusta tieteelliseen tutkimukseen. Poliittisten päättäjien, eri 
ammattikuntien ja toimien edustajien pitäisi voida tehdä tämäntyyppistä tutkimusta saadakseen 
tietoa hallintonsa piiriin kuuluvien kansalaisten, kaikkein vähäosaisimpien kansalaisten ja 
erityisesti naisten, asemasta.

Tässä tulee esiin vakavia puutteita eurooppalaisissa köyhyyden indikaattoreissa, joiden tulisi 
heijastaa enemmän kurjuuden todellisuutta ja ottaa paremmin huomioon erilaiset 
sosioekonomiset tilanteet, joilla saattaa olla suuri merkitys. Sen ongelman lisäksi, että 

  
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, Pariisi/Bryssel, 39–40, heinäkuu 
2004, s. 49–72.
2 Ranskan tasavallan talous- ja sosiaalikomitea, Grande pauvreté et précarité économique et sociale, vuoden 1987 
istuntojakso, 10. ja 11.2.1987 pidetyt istunnot (kutsutaan nimellä "Wresinskin mietintö").
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köyhyyden torjunnan indikaattoreita ei ole jaoteltu sukupuolen mukaan, on myös vaikeaa saada 
kaikkein köyhimmät osallistumaan.

Näin ollen EU:n toimielinten, ennen kaikkea komission ja Eurostatin, tulisi toimia 
edelläkävijöinä ajatusten kehittämisessä ja rahoituksen järjestämisessä: on tuotava esiin hyvin 
epävarmassa tilanteessa elävien naisten ja miesten toiminnan taloudellinen arvo ja lisäksi on 
kehitettävä sukupuolen mukaan jaoteltuja köyhyyden indikaattoreita, jotka kuvaavat 
asianmukaisella tavalla vähäosaisten naisten ja kotitalouksien todellisuutta mukaan lukien 
ryhmät, joita kurjuus koskettaa kaikkein eniten ja jotka näin ollen ovat kaikkein vaikeimmin 
tutkittavissa.

Erittäin köyhien henkilöiden osallistuminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa tutkimukseen 
sen kaikilla tasoilla olisi varmasti hyödyllistä ja tehokasta asianmukaisen metodin kehittämisen 
kannalta, sillä lähtökohtana tulisi olla eletty kokemus köyhyydestä. On myönnettävä, että tämä 
on ongelmallista ja paradoksaalista. Kuinka sellaiset henkilöt, jotka ovat eläneet - ja elävät yhä 
edelleen - erittäin vaikeissa olosuhteissa, jotka estävät heitä osallistumasta yhteiskuntaelämään, 
voisivat osallistua sellaisen metodologian kehittämiseen, jonka tarkoituksena on tuottaa 
indikaattoreita kuvaamaan elettyä todellisuutta laajentuneen unionin jäsenvaltioissa? Kaikkein 
köyhimpien osallistumisesta ei voida päättää neuvoston säädöksellä tai komission käytävillä. 
Toimielinten on käytettävä kaikki luovat kykynsä ja tarkasteltava syvällisesti, millä ehdoilla on 
mahdollista kehittää yhteinen metodologia tukeutuen Euroopan ja jäsenvaltioiden tasolla 
toimivien järjestöjen puitteissa kokoontuvien köyhien henkilöiden pitkään kokemukseen.

Ne, jotka puhuvat kaikkein köyhimpien naisten puolesta, ovat ymmärtäneet paremmin kuin 
kukaan muu, että kukin kansalainen voi parhaiten toimia ensin omassa maassaan, sillä 
laskeutuminen yhteiskunnallisen asteikon alimmalle tasolle tarkoittaa monille matkaa kauemmas 
kuin maailman ääriin. Eikö kommunikaatio laajentuneessa unionissa olekin monella tapaa 
helpompaa eri kulttuureihin tai valtajärjestelmiin kuuluvien etuoikeutettujen välillä kuin yhden ja 
saman jäsenvaltion rikkaiden ja köyhien välillä?


