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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a nők és a szegénység az Európai Unióban
(2004/2217(INI))

Az Európai Parlament,

 tekintettel az ENSZ Közgyűlésének az emberi jogokról és a szeglénységről szóló 
A/RES/46/121 és A/RES/47/134, A/RES/49/179 állásfoglalásaira, a szegénység 
felszámolása nemzetközi világnapjának létrehozásáról szóló A/RES/47/196 
állásfoglalására, valamint a szegénység felszámolása nemzetközi évének és az ENSZ 
szegénység felszámolására szánt első évtizedének megünnepléséről szóló A/RES/50/107/ 
állásfoglalásáról ;1

 tekintettel az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsának emberi jogokról és a  szélsőséges 
szegénységről (E/CN.4/Sub.2/1996/13, E/CN4/1987/NGO/2, E/CN4/1987/SR.29, 
E/CN.4/1990/15),  a fejlődéshez való jogról (E/CN.4/1996/25), valamint a gazdasági 
szociális és kulturális jogok megvalósításáról (E/CN.4/SUB.2/RES/1996/25) szóló 
dokumentumaira2,

 tekintettel az 1995-ös, a nők helyzetéről szóló negyedik világkonferenciáról és a pekingi 
platform cselekvési tervéről szóló jelentésre3,

 tekintettel Gary Becker Nobel-díjas munkájára az élet gazdaságáról4,

 tekintettel az Európa Tanácsnak e területen végzett munkájára,

 tekintettel 2001. október 4-i, az ENSZ szegénység elleni küzdelem világnapjáról szóló 
állásfoglalására5,

 tekintettel 1994. február 24-i állásfoglalására a nők szegénységéről Európában6,

 tekintettel a nők jogai és a nemek közötti egyenlőség terén elért közösségi vívmányokra,

 tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

 tekintettel a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság jelentésére (A6-0000/2005),

A. mivel a szegénység elleni küzdelem világnapjának (október 17.) vezérmotívuma, hogy: 
bárhol, ahol az embereknek szélsőséges szegénységben kell élniük, ott sérülnek az emberi 
jogok. E jogok tiszteletben tartására kötelességünk egyesülni,

B. hangsúlyozva a kultúrák és gondolkodásmódok kreatív együttélése és a másság teljes 
mértékben történő tiszteletben tartása fémjelezte új Európa megvalósulása elősegítésének 
sürgősségét, ahol a felelős szabadság nem áll meg a tőke mozgásának szabadságánál, ahol 
a polgárok függetlenül szociális helyzetüktől megosztják képességeiket annak érdekében, 

  
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 HL C 87. E , 2002.04.11., 253. o.
6 HL C 77, 14.03.94, 43.o.,
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hogy minden egyes polgár méltósága és kreativitása kibontakozhassák az egyetemes 
közjóért, keleten és nyugaton egyaránt,

C. emlékeztetve a szegénység és a kirekesztődés új formáinak jelenlétére, amely a rászorulók 
segítésének kreatív megközelítéséért kiált,

D. emlékeztetve arra, hogy a szegénység eltörlése a lisszaboni stratégia egyik alapvető 
célkitűzése a gazdasági és pénzügyi politikákkal egyetemben, amelyek megvalósításához 
következésképpen azonos politikai akarat szükségeltetik,

E. emlékeztetve arra, hogy a szegénység több nőt érint, és ők védik meg elsőként családjaikat 
a szegénységtől és a társadalmi kirekesztéstől, gyakran csendben és rejtett módon, mert a 
nők az alapvető kapcsolatok kiépítői, ők segítik elő a békét, és úttörő szerepet játszanak 
az emberi jogok és az egyetemes méltóság biztosításában, célként kell kitűzni a nők 
általános elismerésének javítását,

F. kiemelve, az esélyegyenlőségi politikák kialakítása, végrehajtása és értékelése során a 
legszegényebb nőket kellene a legfőbb partnernek tekinteni, mivel nagy szegénységben 
élő nőknek el kell fogadniuk szerepüket és felelősségüket, beleértve az anyaszerepet is, és 
ugyanazok az örömeik, reményeik, félelmeik és kétségeik, mint bármely más nőnek, csak 
sokkal nehezebb körülmények között élnek, mint a nők többsége,

G. megállapítva, hogy a „szegény dolgozók” jelenléte a tagállamokban nagyon is valóságos, 
és a szegénységből való kitöréshez nem mindig elég a nőknek dolgozniuk, ugyanis a 
munka vagy a szociális segítség nem mindig nyújt számukra megfelelő védelmet,

H. mivel a munka által az egyén a közösség tagjává válik, de ez nem elég a polgárrá 
váláshoz, és mivel a munka sokkal több, mint bevételi forrás a szegénységben élő 
személyek és családok számára,

I. mivel a gazdasági stabilitási paktum nem helyettesíthet egy polgári stabilitási paktumot, 
amely egy olyan elkötelezettséget támogat, amelyben a leghátrányosabb helyzetű 
polgárok képviselnék a hajtóerőt és ők volnának a valódi partnerek, egy paktumot, amely 
több önállóságot engedne a vezetésben a munkapiacról és a társadalomból időnként 
tartósan kirekesztett nők és férfiak méltóságának nagyobb fokú tiszteletben tartása 
mellett,

J. mivel a nők szegénységét nem lehet megszűntetni anélkül, hogy tekintettel lennénk a 
férfiak szerepére, akikre nem fordít nem-specifikus figyelmet a koordináció nyílt 
módszere és a nemzeti foglalkoztatási és társadalmi integrációs tervek sem,

Mutatók és módszertan
1. hangsúlyozza, hogy a szegénység és a társadalmi kirekesztés értelmezésére a számok és 

gazdasági fogalmak helyett már emberi jogi fogalmakat kell alkalmazni;

2. üdvözli a luxemburgi elnökségnek a nem-specifikus mutatókra vonatkozó 
kezdeményezéseit és felhívja az Egyesült Királyságot, hogy folytassa ezt a munkát;

3. hangsúlyozza, hogy a  szélsőséges szegénység elősegíti a leánykereskedelem, a 
prostitúció és az erőszak kialakulását, és kéri, hogy ezeket a témákat is vegyék 
figyelembe a koordináció nyílt módszerében és a szociálpolitikai menetrendben;
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4. elismeri, hogy a tőke és az áruk szabad mozgásának elve önmagában nem képes 
leküzdeni különösen a tartós szegénységet és szélsőséges szegénységet, amely megfosztja 
az esélyektől az ott élőket és megakadályozza, hogy részt vegyenek a közösség életében, 
elsősorban azáltal, hogy közömbössé teszi őket környezetükre;

5. kéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy haladéktalanul kezdeményezzék az informális 
gazdaság elismerését és számszerűsítsék az „élet gazdaságának” értékét a nem-specifikus 
megközelítés alapján;

6. következésképpen kéri az Eurostatot, hogy hozzon létre szoros együttműködést olyan 
csoportok képviselőivel, akik megoszthatják tapasztalataikat a szélsőséges szegénységről, 
és dolgozzon ki egy módszertant és nemek szerinti bontásban mutatókat  a szegénység és 
a társadalmi kirekesztés nőkre és férfiakra gyakorolt hatásának méréséhez;

Partneri kapcsolat a legszegényebb nőkkel
7. nehezményezi, hogy főleg a lisszaboni stratégiában és szociálpolitikai menetrendben 

kifejezett, a szegénység és társadalmi kirekesztés felszámolására irányuló politikai akarat 
ellenére az Unió kudarcot vallott a  nőket súlytó szegénység megfékezésében;

8. olyan intézkedések meghozatalát sürgeti minden szinten, amelyek lehetővé teszik a 
szegénység elleni harcban joggal szakértőnek tekinthető legszegényebb nőkkel és 
családokkal történő partneri kapcsolatok kiépítését a szélsőséges szegénység és a 
társadalmi kirekesztés elleni hatékony küzdelem érdekében;

9. kéri, hogy minden jogalkotási intézkedéssel kapcsolatban végezzenek előzetes vizsgálatot 
arra vonatkozóan, hogy azok milyen hatással vannak a leghátrányosabb helyzetű 
csoportokra, különös tekintettel a nőkre;

10. kéri, hogy e partneri kapcsolat kiépítése érdekében minden érintett intézmény igazítsa a 
koordináció nyílt módszerét és a szociálpolitikai menetrend működési keretét a 
szegénységben élő nők szükségleteihez;

11. kéri a Tanácsot és a Bizottságot, hogy működjenek szorosan együtt az Európa Tanáccsal, 
ösztönzést nyerve az Európa Tanács e téren végzett fontos munkáiból, és tegyen 
rendszeres és részletes jelentést a Parlament számára ezen együttműködésre vonatkozóan;

12. felkéri valamennyi parlamenti bizottságot, hogy a szegénység problémáját a saját 
tematikai keretükben vizsgálják meg, és eközben támaszkodjanak a „Negyedik Világ 
Európai Bizottsága” intercsoport tapasztalataira”;

A családi és a szakmai élet összeegyeztetése a hátrányos társadalmi környezetben
13. elismeri, hogy a gazdasági egyenlőtlenség, a nők függőségi helyzete, valamint a nők és a 

férfiak között az oktatáshoz történő hozzáférés, a családi felelősségvállalás és az általános 
családfenntartás tekintetében makacsul fennálló egyenlőtlenségek közvetlen 
összefüggésben állnak egymással, és sajnálattal állapítja meg, hogy a fizetések közötti 
különbség 2001-ben 16%, 2003-ban pedig 15 % volt; ezért kéri a Tanácsot és a 
Bizottságot, hogy készítsen elő Zöld Könyvet e tárgyban és hozza meg a szükséges 
intézkedéseket ezen igazságtalanság felszámolására;
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14. felkéri a tagállamokat, hogy hozzanak különleges intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a hátrányos környezetben élő nők egyenlő feltételekkel juthassanak a 
közegészségügyi ellátás1, az oktatás, a képzés és a kultúra terén működő rendszerekhez;

15. felkéri a tagállamokat, intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a nők és a 
férfiak egyenlő feltételek mellett jussanak a társadalombiztosítási- és 
nyugdíjrendszerekhez, tiszteletben tartva a munkahelyi előremenetel szüneteit, a 
részmunkaidős alkalmazást az informális ágazatokban is, az idős emberek – különösen a 
nők – elszegényedésének megelőzése érdekében;

16. felkéri a tagállamokat, hogy az érintett lakosságcsoportokkal (nőkkel, családokkal, 
vállalkozókkal, helyi közösségekkel, egyesületi körökkel) szoros együttműködésben 
mérjék fel a hátrányos környezetben élő nők és a férfiak tényleges szükségleteit, annak 
érdekében, hogy hatékonyan összeegyeztethessék a szakmai és a családi életüket, 
tiszteletben tartva az életkori és a nemi meghatározottságokat;

17. kéri a tagállamokat, hogy foganatosítsanak hatékony intézkedéseket a szakmai és a 
családi élet összeegyeztethetőségének előmozdítása érdekében a férfiak és a családapák 
tekintetében is, tiszteletben tartva nemzeti jogszabályozási összefüggésrendszerüket, 
hiszen a nők munkapiacon történő részvételének növelését nem kíséri ennek megfelelő 
arányú családi felelősségvállalás a férfiak részéről;

18. kéri, hogy tiltsák meg a gyermekek társadalmi-szociális okokból történő elhelyezését, 
valamint az érintett lakosságcsoportokkal szorosan együttműködve alakítsanak ki és 
hajtsanak végre családtervezést támogató intézkedéseket a hátrányos környezetben élők 
segítésére, annak érdekében, hogy a jövőbeli szülők – férfiak és nők egyaránt, és 
különösen  a nagyon szegény helyzetben lévők – maradéktalanul eleget tehessenek szülői 
kötelezettségeiknek;

A civil társadalom hozzájárulása
19. nagyra értékeli a legszegényebb sorban élő nők mindennapi küzdelmét a nyomor ellen, és 

üdvözli az őket támogató polgárok önkéntes segítőkészségét;

20. üdvözli a nem-kormányzati szervezetek (közöttük a „Caritas internationalis” vagy az 
„ATD Quart Monde”), továbbá nem-kormányzati szervezetek európai hálózatai (például 
az EAPN) hosszú távú felelősségvállalásait a legkedvezőtlenebb helyzetű 
lakosságcsoportokkal kapcsolatban;

21. kéri a Bizottságot, egyszerűsítse jelentős mértékben a nem-kormányzati szervezetekkel 
szemben az európai segélyadományok tekintetében támasztott választhatósági 
kritériumokat és eljárásokat, annak elkerülése érdekében, hogy a brüsszeli székhelyű nagy 
nem-kormányzati szervezetek monopolhelyzetbe kerülhessenek a szubvenciók terén;

22. hangsúlyozza a Gazdasági és Szociális Bizottság jelentőségét a strukturális párbeszéd 
tekintetében, és felkéri a nevezett bizottságot, hogy a jövőben is adjon otthont a Negyedik 
Világ Európai Szabadegyetemei számára, mert azok a legszegényebb polgárok és az 
európai intézmények tisztviselői, minden színtű választott képviselői és a szervezett civil 
társadalom képviselői között folytatott párbeszéd igazi fórumai, különös tekintettel arra a 

  
1 Amint azt az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 25. cikke, valamint az Európa Tanács által módosított 
Európai Szociális Charta I részének 11. elve meghatározza.
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szándékra, hogy a leginkább hátrányos helyzetben élő polgárok is elmondhassák 
véleményüket és különleges ismereteikkel közreműködhessenek a nyomor 
felszámolásában, ami az e téren európai szinten folytatott gyakorlat legjobb gyakorlati 
példája lehet;

23. kéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy értékelje az Európai Unió hozzájárulását a 
szegénység leküzdése terén az ENSZ által indított program első évtizedében (1996-2006), 
valamint ennek európai szintű hatásait, különös figyelemmel a legszegényebb 
lakosságcsoportokkal - főként a nőkkel – fenntartott partneri kapcsolatokra, és a jövőben 
tegyenek kezdeményezéseket az első évtizedben ezen folyamatnak adott lendület 
kihasználására;

24. felkéri az intézményeket (minden szinten), hogy vegyenek részt a lehető legnagyobb 
mértékben A nyomor felszámolásának világnapja (október 17-e) alkalmával szervezett 
rendezvényeken;

°

°          °
25. utasítja elnökét, hogy a jelen állásfoglalást továbbítsa a Bizottsághoz, a Tanácshoz, Az 

Európa Tanácshoz és a szociális szektorban tevékenykedő nem-kormányzati szervezetek 
hálózataival.
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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 
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 

  
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 COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA REPUBLIQUE 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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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 ?


