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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over vrouwen en armoede in de Europese Unie
(2004/2217(INI))

Het Europees Parlement,

 onder verwijzing naar de resoluties van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 
A/RES/46/121 en A/RES/47/134, A/RES/49/179 inzake de Mensenrechten en extreme 
armoede, A/RES/47/196 inzake de instelling van een Werelddag voor de bestrijding van de 
armoede, en A/RES/50/107/ over de viering van het Wereldjaar voor de bestrijding van de 
armoede en het uitroepen van het eerste Decennium van de Verenigde Naties voor de 
bestrijding van de armoede1,

 gezien de documenten E/CN.4/Sub.2/1996/13, E/CN4/1987/NGO/2, E/CN4/1987/SR.29, 
E/CN.4/1990/15 van de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties, inzake de 
mensenrechten en extreme armoede en E/CN.4/1996/25 inzake het recht op ontwikkeling, en 
E/CN.4/SUB.2/RES/1996/25 inzake de verwezenlijking van economische, sociale en 
culturele rechten2,

 gezien het verslag van de vierde Wereldconferentie over vrouwen van 1995 en het 
programma van het actieplatform van Beijing3,

 gezien de werken van Nobelprijswinnaar Gary Becker inzake de economie van het leven4,

 gezien de werkzaamheden van de Raad van Europa op dit gebied,

 onder verwijzing naar zijn resolutie van 4 oktober 2001 inzake de Werelddag van de 
Verenigde Naties voor de uitbanning van de armoede5,

 onder verwijzing naar zijn resolutie van 24 februari 1994 inzake de armoede van vrouwen in 
Europa6,

 gezien het acquis communautaire op het vlak van vrouwenrechten en gendergelijkheid,

 gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

 gezien het verslag van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 
(A6-0000/2005),

A. herinnerend aan de leidende gedachte van de Werelddag voor de uitbanning van de armoede 
(17 oktober): Overal waar mensen worden veroordeeld om in armoede te leven, worden de 
mensenrechten geschonden. Zich verenigen om de mensenrechten te laten eerbiedigen is een 
heilige plicht,

B. onderstrepend dat het absoluut noodzakelijk is om de aanzet te geven tot het nieuwe Europa 
dat wordt gekenmerkt door de creatieve coëxistentie van culturen en denkwijzen en door 

  
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”, with Guity Nashat Becker, McGraw-Hill, 1996.
5 PB C 87 E van 11.4.2002, blz. 253.
6 PB C 77 van 14.3.1994, blz. 43.
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volledig respect van het anderszijn, waar verantwoordelijke vrijheid niet stopt bij het vrije 
verkeer van kapitaal, waar de burgers ongeacht hun sociale status hun talenten met elkaar 
delen om aldus de waardigheid en creativiteit van elke burger in te zetten voor het 
gemeenschappelijke universele welzijn, zowel in het oosten als in het westen,

C. herinnerend aan het bestaan van nieuwe vormen van armoede en marginalisering dat 
aanleiding moet geven tot creativiteit in de hulpverlening aan wie in armoede leeft,

D. eraan herinnerend dat de uitbanning van de armoede net zoals de economische en financiële 
beleidslijnen een essentiële doelstelling is van de "Lissabon-strategie", wat bijgevolg vereist 
dat er voor de verwezenlijking van die doelstelling eenzelfde politieke vastberadenheid 
nodig is,

E. eraan herinnerend dat vrouwen meer door armoede worden getroffen, maar dat zij ook de 
eersten zijn die hun verwanten, vaak heimelijk en in stilte, verdedigen tegen armoede en 
sociale uitsluiting, want vrouwen leggen fundamentele banden, voeden op tot vrede en zijn 
wegbereiders voor de eerbiediging van de mensenrechten en de waardigheid van allen, en 
aldus daarenboven strevend naar een betere erkenning van alle vrouwen in het algemeen,

F. onderstrepend dat de armste vrouwen de eerste partners moeten zijn om het 
gelijkekansenbeleid uit te stippelen, uit te voeren en te evalueren, want vrouwen die in grote 
armoede verkeren, moeten ook hun rol en hun verantwoordelijkheden vervullen, met 
inbegrip van het moederschap, zoals elke andere vrouw; ze beleven dezelfde vreugden, 
geven blijk van dezelfde ambities, en voelen dezelfde vrees en twijfel, maar dit alles in veel 
zwaardere materiële omstandigheden dan de meeste andere vrouwen, 

G. vaststellende dat de situatie van "arme werknemers" een tastbare realiteit is in de lidstaten en 
dat voor een vrouw werken niet altijd voldoende is om niet arm te zijn omdat tewerkstelling 
of sociale bijstand vrouwen niet altijd voldoende beschermen,

H. overwegende dat arbeid het individu weliswaar integreert in een groep, maar dat dit niet 
voldoende is om burger te worden en dat arbeid meer is dan een bron van inkomsten voor 
gezinnen en mensen die in armoede leven,

I. overwegende dat het economisch stabiliteitspact slechts kan worden vervangen door een 
maatschappelijk stabiliteitspact, ter bevordering van een engagement waarvan de meest
noodlijdende burgers de echte stuwende kracht en partners zouden zijn, een pact dat kan 
leiden tot een grotere zelfstandigheid en meer eerbied voor de waardigheid van vrouwen en 
mannen die, soms blijvend, van de arbeidsmarkt en de samenleving zijn uitgesloten,

J. overwegende dat we de armoede van vrouwen niet kunnen uitbannen zonder rekening te 
houden met de rol van de mannen die geen enkele bijzonder genderspecifieke aandacht 
krijgen in de open coördinatiemethode en de nationale plannen voor werkgelegenheid en 
sociale insluiting, 

Indicatoren en methodologie
1. onderstreept dat armoede en sociale uitsluiting niet alleen in cijfers en economische termen 

te vatten zijn, maar dat zij eveneens in termen van mensenrechten worden uitgedrukt;
2. uit zijn voldoening over de initiatieven van het Luxemburgse voorzitterschap inzake de 

ontwikkeling van genderspecifieke indicatoren en nodigt het Britse voorzitterschap uit om 
deze werkzaamheden voort te zetten;
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3. onderstreept dat armoedige omstandigheden aansporen tot vrouwenhandel, prostitutie, 
geweld, en vraagt dat deze aspecten ook hun plaats krijgen in de open coördinatiemethode en 
in de agenda van het sociaal beleid; 

4. erkent dat het principe van het vrije verkeer van kapitaal en goederen alleen, het niet 
mogelijk maakt om de armoede uit te bannen en dat grote armoede, vooral als zij voortduurt, 
mensen van kansen berooft en de mensen die zij treft, verhindert om deel te nemen aan het 
leven van de gemeenschap waardoor ze onverschillig worden voor hun omgeving;

5. vraagt aan de Commissie en de Raad om met spoed initiatieven te nemen om de sector van 
de informele economie te erkennen en de waarde van de "economie van het leven" te 
kwantificeren volgens een genderspecifieke aanpak;

6. vraagt bijgevolg aan Eurostat om in nauwe samenwerking met de vertegenwoordigers van de 
bevolkingsgroepen die als ervaringsdeskundigen van de armoede een bijdrage kunnen 
leveren een methodologie en indicatoren te ontwikkelen die volgens geslacht worden 
opgesplitst om aldus de invloed van de armoede en de sociale uitsluiting specifiek voor 
vrouwen en voor mannen te kunnen meten;

Partnerschap met de armste vrouwen
7. betreurt dat, ondanks de politieke wil om via communautaire strategieën, namelijk de 

Lissabon-strategie en de Agenda voor het sociaal beleid, te strijden tegen armoede en sociale 
uitsluiting, de Unie de vervrouwelijking van de armoede niet voldoende heeft behandeld; 

8. vraagt dat op alle niveaus van het besluitvormingsproces een nauw partnerschap wordt 
aangemoedigd met de armste vrouwen en gezinnen, die ware deskundigen zijn in de strijd 
tegen de armoede, om grote armoede en sociale uitsluiting doeltreffend te bestrijden;

9. vraagt dat elke legislatieve maatregel het voorwerp zou zijn van een voorafgaande studie 
betreffende de invloed ervan op het leven van de meest noodlijdende bevolkingsgroepen, 
vooral de vrouwen;

10. vraagt, om dit partnerschap mogelijk te maken, aan alle betrokken instellingen om de open 
coördinatiemethode en het operationele kader van de Agenda voor het sociaal beleid aan te 
passen aan de behoeften van noodlijdende vrouwen; 

11. vraagt aan de Raad en aan de Commissie om nauw samen te werken met de Raad van 
Europa om het voorbeeld te volgen van diens belangrijke werkzaamheden in dit verband, en 
om betreffende deze samenwerking regelmatig en uitvoerig verslag uit te brengen aan het 
Parlement;

12. vraagt aan zijn parlementaire commissies om het armoedeprobleem in hun respectievelijk 
thematische kader te bekijken en daarbij te steunen op de ervaring van zijn intergroep 
Comité Vierde Wereld;
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Verzoening van gezin en beroep in een noodlijdend milieu
13. erkent het rechtstreekse verband tussen economische ongelijkheid, de afhankelijkheid van 

vrouwen en de blijvende ongelijkheid tussen mannen en vrouwen voor wat betreft de 
toegang tot onderwijs, gezinsverantwoordelijkheden en het algemene onderhoud van een 
gezin, en stelt met verontwaardiging vast dat het loonverschil tussen de geslachten in 2001 
en 2003 respectievelijk 16% en 15% bedroeg; vraagt bijgevolg aan de Raad en aan de 
Commissie om een Groenboek over dit onderwerp voor te bereiden en de gepaste 
maatregelen te treffen om deze grove onrechtvaardigheid weg te werken;

14. nodigt de lidstaten uit om specifieke maatregelen te treffen om vrouwen in een noodlijdend 
milieu een rechtvaardige toegang te verschaffen tot de stelsels van volksgezondheid1, 
onderwijs en opleiding en tot cultuur;

15. nodigt de lidstaten uit om maatregelen te treffen om vrouwen en mannen een rechtvaardige 
toegang te waarborgen tot de socialezekerheidsstelsels en tot de pensioenstelsels, met 
eerbiediging van loopbaanonderbrekingen, deeltijdse arbeid en arbeid in de informele 
sectoren om de verpaupering van oude mensen, vooral vrouwen, te voorkomen;

16. vraagt de lidstaten om in nauwe samenwerking met de betrokken bevolkingsgroepen 
(vrouwen, gezinnen, ondernemers, lokale overheden, het verenigingsleven) een analyse te 
maken van de werkelijke behoeften van vrouwen en mannen uit een noodlijdend milieu 
opdat zij hun beroeps- en gezinsleven doeltreffend op elkaar zouden kunnen afstemmen met 
respect voor het anderszijn en de genderspecifieke verschillen; 

17. vraagt aan de lidstaten om ook voor mannen en gezinshoofden doeltreffende maatregelen in 
te stellen ter bevordering van de verzoening tussen beroep en gezin met naleving van de 
nationale wetgevende context, want de hogere deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt is 
niet gepaard gegaan met een even grote deelname van mannen aan de 
gezinsverantwoordelijkheden;

18. vraagt om de plaatsing van kinderen voor socio-economische motieven te verbieden, en om 
in nauwe samenwerking met de betrokken bevolkingsgroepen maatregelen te bedenken en 
uit te voeren waardoor een gezinsproject in een noodlijdend milieu kan worden gesteund 
opdat de toekomstige ouders, vrouwen en mannen, hun verantwoordelijkheid als ouders ten 
volle zouden kunnen uitoefenen vooral in een situatie van grote armoede;

Inbreng van de burgermaatschappij
19. eert de dagelijkse strijd van de armste vrouwen tegen de armoede en eert de belangeloze 

inzet van burgers die hen begeleiden en steunen;
20. eert de inzet van NGO's zoals Caritas internationalis of ATD Vierde Wereld en de Europese 

NGO-netwerken uit de sociale sector zoals EAPN die zich voor lange termijn inzetten voor 
de meest noodlijdende bevolkingsgroepen;

21. vraagt aan de Commissie om een aanzienlijke vereenvoudiging van de aan NGO's opgelegde 
criteria en van de procedures om in aanmerking te komen voor Europese subsidies, om te 
voorkomen dat er monopolies ontstaan inzake subsidies waarvan alleen de grote NGO-
netwerken met standplaats in Brussel genieten;

  
1 Zoals bepaald door artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en door het Europees 
Sociaal Handvest, herzien door de Raad van Europa, deel I, principe 11.
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22. onderstreept dat het Europees Economisch en Sociaal Comité belangrijk is voor een 
gestructureerde sociale dialoog en nodigt dit Comité uit om verder te gaan met het onthaal 
van de Europese volksuniversiteiten voor de Vierde Wereld, een plaats voor een ware 
dialoog tussen de armste burgers en bestuurders van Europese instellingen, verkozenen van 
alle niveaus en vertegenwoordigers van de georganiseerde burgermaatschappij, met de 
welbewuste bedoeling om de meest noodlijdende burgers de kans te geven hun woord te 
doen en specifieke kennis aan te reiken bij het afwijzen van de armoede, een plaats dus die 
een uitstekend concreet voorbeeld van goede praktijk op Europees vlak op dit domein vormt; 

23. vraagt aan de Commissie en de Raad om een evaluatie van de bijdrage van de EU aan het 
eerste decennium tegen de armoede van de Verenigde Naties (1996-2006) en de effecten op 
Europees vlak, met bijzondere aandacht voor het partnerschap met de armste 
bevolkingsgroepen, vooral de vrouwen, en om initiatieven voor de toekomst voor te stellen 
om de dynamiek die tijdens dit eerste decennium is vrijgekomen positief aan te wenden;

24. vraagt aan de instellingen van alle niveaus om nauw betrokken te zijn bij de viering van de 
Werelddag voor de uitbanning van de armoede (17 oktober); 

°

°          °
25. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 

alsmede aan de Raad van Europa en de NGO-netwerken van de sociale sector.
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TOELICHTING

Dit verslag behoort tot een reeks verslagen die gewijd zijn aan het probleem van de armoede en 
de sociale uitsluiting in de Europese Unie. Het is echter het eerste verslag van het nieuwe Europa 
dat meer specifiek op de armoede van vrouwen is gericht. Er worden vijf thema's aangesneden: 
de armoede als schending van de mensenrechten, de ontwikkeling van indicatoren en een 
methodologie, het partnerschap met de armste vrouwen, de verzoening van gezin en werk in een 
noodlijdend milieu en, ten slotte, de inbreng van de burgermaatschappij.

De definitie van armoede in het kader van dit verslag is een afspiegeling van alle resoluties van 
het Europees Parlement inzake de eerbiediging van de basisrechten in de EU1 : 
"Onbestendigheid is de afwezigheid van een of meer zekerheden, met name die van een baan, 
waardoor individuen en gezinnen hun verplichtingen op het vlak van beroep, gezin en 
samenleving kunnen opnemen en van hun basisrechten kunnen genieten.  De onzekerheid die 
daaruit voortvloeit, kan van korte of langere duur zijn en kan min of meer ernstige en definitieve 
gevolgen hebben. Zij leidt tot grote armoede wanneer zij verschillende domeinen van het bestaan 
treft, wanneer zij blijft voortduren, wanneer zij de kansen om in de voorzienbare toekomst 
opnieuw verantwoordelijkheid op te nemen en je eigen rechten te heroveren in gevaar brengt.”2

Armoede is een schending van de menselijke waardigheid maar toch wordt er in de officiële 
Europese en internationale teksten weinig over gesproken. Dankzij de armste vrouwen de 
gevaren van de schending van de mensenrechten leren kennen om de onvermijdelijk altijd 
ontoereikende wetgevende teksten te verbeteren vormt bijgevolg een uiterst belangrijke 
doelstelling om te begrijpen dat mensenrechten een zaak van juristen en politici worden als ze tot 
bestaansmiddelen worden beperkt, terwijl het gaat om een zaak van beschaving, een zaak die alle 
burgers aangaat.

Iedere vrouw en iedere man draagt echter in zich een fundamenteel onvervreemdbare waarde die 
zijn of haar menselijke waardigheid uitmaakt. Het bestaan, in alle samenlevingen, van een 
bevolkingsgroep die niet in staat is om deze waarde voor iedereen duidelijk te maken bewijst dat 
niet alle burgers over dezelfde mogelijkheden beschikken om te genieten van de mensenrechten 
en dat ze niet over dezelfde middelen beschikken om hun persoonlijke waardigheid aan te 
wenden als energiebron, vertrekpunt van hun ontwikkeling, rechtvaardiging van al hun 
mensenrechten.

Om de armoede van vrouwen doeltreffend te bestrijden en uit te bannen moeten we een goed 
inzicht hebben in de situatie van grote armoede waarin vrouwen in de 25 lidstaten van het 
nieuwe Europa leven. De doelstelling is een strikte en uitvoerbare methode ontwikkelen die kan 
worden gebruikt door mensen van goede wil die niet noodzakelijk zijn opgeleid om 
wetenschappelijk onderzoek te voeren. Politieke verantwoordelijken, burgers met uiteenlopende 
beroepen en functies zouden in staat moeten zijn om dit type onderzoek te voeren teneinde 
informatie in te winnen over het lot van hun ingezetenen, hun meest noodlijdende medeburgers, 
en meer bepaald de vrouwen. 

  
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, Parijs/Brussel, 39-40, juli 2004, blz. 49-72.
2 ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE VAN DE REPUBLIEK FRANKRIJK, Grande pauvreté et précarité 

économique et sociale, Zittingsperiode van 1987, vergaderingen van 10 en 11 februari 1987. (voortaan geciteerd 
als Rapport Wresinski).
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Dan blijken er ook belangrijke lacunes te bestaan inzake indicatoren in verband met de armoede 
op Europees vlak die de ervaring van armoede meer zouden moeten weerspiegelen en die ook 
rekening zouden moeten houden met soms belangrijke socio-economische verschillen. Naast het 
gebrek aan indicatoren inzake de bestrijding van de armoede die volgens geslacht zijn 
opgesplitst, is er ook nog het probleem van de participatie van de allerarmsten.

Bijgevolg moeten de Europese instellingen, met name de Commissie en Eurostat, intellectuele en 
budgettaire mogelijkheden scheppen, eerst en vooral: om de economische waarde te 
beklemtonen van de activiteiten van vrouwen en mannen die in grote armoede leven, ten tweede 
om armoede-indicatoren, opgesplitst per geslacht, uit te werken teneinde doeltreffend verslag 
uitbrengen over de realiteit zoals die wordt ervaren door noodlijdende vrouwen en gezinnen, met 
inbegrip van groepen die het meest door de armoede worden getroffen en die bijgevolg de 
moeilijkst af te bakenen groep vormen. 

Tijdens het zoeken naar een geschikte methodologie zou de medewerking van zeer arme mensen 
aan dit onderzoek, in samenspraak met de andere betrokken actoren, nuttig en doeltreffend zijn, 
want de doorleefde ervaring van armoede zou als vertrekpunt moeten worden genomen. 
Niemand kan ontkennen dat dit een probleem, een paradox is. Hoe zouden mensen die in zeer 
moeilijke omstandigheden hebben geleefd - en er nu nog in leven - waardoor elke deelname aan 
het openbare leven wordt stilgelegd, kunnen deelnemen aan de ontwikkeling van een 
methodologie om indicatoren op te stellen die de doorleefde realiteit in de lidstaten van het 
nieuwe Europa benaderen? Over de medewerking van de allerarmsten kan niet worden beslist in 
de zetel van de Raad noch in de wandelgangen van de Commissie. De instellingen moeten al hun 
creativiteit aanwenden voor een diepgaande reflectie over de omstandigheden die een 
gemeenschappelijke ontwikkeling van deze methodologie mogelijk maken, waarbij ze kunnen 
steunen op de langdurige ervaring van armen die hun krachten bundelen in verenigingen die op 
Europees niveau en in de lidstaten actief zijn.

Diegenen met de armste vrouwen terzijde hebben beter dan wie ook begrepen dat elke burger 
eerst en vooral in zijn eigen land actief kan zijn, want voor velen is een afdaling naar de onderste 
trap van de sociale ladder in eigen land een langere reis dan een reis naar het andere eind van de 
wereld. Is communicatie in het nieuwe Europa in velerlei opzichten niet gemakkelijker tussen 
bevoorrechte mensen uit verschillende culturen of uit regimes die elkaars tegenstander zijn, dan 
tussen rijke burgers en arme burgers van dezelfde lidstaat?


