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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie kobiet i ubóstwa w Unii Europejskiej
(2004/2217 (INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając rezolucje Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych 
A/RES/46/121 i A/RES/47/134, A/RES/49/179 w sprawie praw człowieka i skrajnego 
ubóstwa, A/RES/47/196 w sprawie ustanowienia Międzynarodowego Dnia Walki z 
Ubóstwem oraz A/RES/50/107/ w sprawie obchodów Międzynarodowego Roku Walki z 
Ubóstwem i ustanowienia Pierwszej Dekady Walki z Ubóstwem Narodów
Zjednoczonych;1

– uwzględniając dokumenty Rady ds. Gospodarczych i Społecznych Narodów 
Zjednoczonych E/CN.4/Sub.2/1996/13, E/CN4/1987/NGO/2, E/CN4/1987/SR.29, 
E/CN.4/1990/15 w sprawie praw człowieka i skrajnego ubóstwa i E/CN.4/1996/25 w 
sprawie prawa do rozwoju oraz E/CN.4/SUB.2/RES/1996/25 w sprawie wykonania praw 
gospodarczych, społecznych i kulturalnych2,

 uwzględniając raport z Czwartej Światowej Konferencji w sprawie Kobiet w 1995 r. oraz 
Platformę Działania z Pekinu3,

 uwzględniając prace laureata Nagrody Nobla Gary’ego Beckera dotyczące ekonomii 
życia4,

 uwzględniając prace Rady Europy w tej dziedzinie,

 uwzględniając rezolucję Parlamentu z 4 października 2001 r. w sprawie Światowego Dnia 
Sprzeciwu Wobec Nędzy Narodów Zjednoczonych5,

 uwzględniając rezolucję z 24 lutego 1994 r. w sprawie ubóstwa kobiet w Europie6,

 uwzględniając dorobek wspólnotowy w dziedzinie praw kobiet i równouprawnienia,
– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A6-0000/2005),

A. przypominając motto Światowego Dnia Sprzeciwu Wobec Nędzy (17 października): tam 
  

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 Dz.U. C 87 E z 11.4.2002, str. 253.
6 Dz.U. C 77 z 14.3.1994, str. 43.
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gdzie ludzie są skazani na życie w nędzy, łamane są Prawa Człowieka. Jednoczenie się 
dla ich poszanowania jest najświętszym obowiązkiem,

B. podkreślając, że konieczne jest promowanie nowej Europy charakteryzującej się
twórczym współistnieniem kultur i mentalności oraz całkowitym poszanowaniem 
odmienności, w której odpowiedzialne podejście do wolności nie ogranicza się do 
swobodnego przepływu kapitału, której obywatele wykorzystują swoje zdolności
niezależnie od statusu społecznego, aby rozwijać poczucie godności i kreatywność 
każdego obywatela na rzecz wspólnego dobra powszechnego, zarówno na Wschodzie jak 
i na Zachodzie,

C. przypominając o pojawieniu się nowych form ubóstwa i zepchnięcia na margines, które 
powinny wpłynąć na rozwój działań mających na celu niesienie pomocy osobom 
znajdującym się w potrzebie,

D. przypominając, że zlikwidowanie ubóstwa stanowi jeden z głównych celów Strategii 
Lizbońskiej obok polityki gospodarczej i finansowej i w związku z tym realizacja tego 
celu wymaga podobnego zaangażowania politycznego, 

E. przypominając, że ubóstwo dotyka przede wszystkim kobiet; to one również w pierwszej 
kolejności bronią swoich bliskich przed ubóstwem i wykluczeniem społecznym, często w 
milczeniu i w tajemnicy, ponieważ kobiety tworzą podstawowe więzy, dążą do pokoju i są 
pionierkami w dążeniu do poszanowania praw człowieka i godności każdego człowieka,
mając na celu ogólną poprawę sytuacji związanej z uznawaniem praw kobiet,

F. podkreślając, że najbiedniejsze kobiety powinny w pierwszym rzędzie współuczestniczyć 
w opracowaniu, realizacji i ocenie polityki dotyczącej równouprawnienia, ponieważ 
kobiety żyjące w największym ubóstwie muszą wypełniać swoją rolę i obowiązki, w tym 
obowiązki matki, tak jak wszystkie inne kobiety, że odczuwają te same radości, mają te 
same aspiracje, obawy i wątpliwości, jednak żyją w dużo trudniejszych warunkach 
materialnych niż większość kobiet,

G. stwierdzając, że obecność ubogich pracowników w Państwach Członkowskich jest faktem
i że w przypadku kobiet praca nie zawsze wystarcza, aby uniknąć ubóstwa, ponieważ 
zatrudnienie lub pomoc społeczna nie zawsze zapewniają kobietom wystarczającą 
ochronę,

H. zważywszy, że praca pozwala jednostce na zintegrowanie się ze wspólnotą, ale że nie 
wystarcza, aby stać się obywatelem oraz że dla rodzin i osób żyjących w ubóstwie praca 
oznacza dużo więcej niż tylko źródło dochodu,

I. biorąc pod uwagę, że Pakt Stabilności Gospodarczej nie może zastąpić Paktu Stabilności 
Obywatelskiej wspierającego zaangażowanie w działania, których najmniej 
uprzywilejowani obywatele mogliby stanowić główną siłę napędową i być prawdziwymi 
partnerami; Paktu, który pozwoliłby na zwiększenie niezależności i większe 
poszanowanie godności kobiet i mężczyzn, nierzadko długotrwale wykluczonych z rynku 
pracy i ze społeczeństwa,

J. biorąc pod uwagę, że niemożliwe jest zlikwidowanie ubóstwa kobiet bez uwzględnienia 
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roli mężczyzn, w odniesieniu do których nie stosuje się podejścia uzależnionego od płci w 
ramach otwartej metody koordynacji i krajowych planów na rzecz zatrudnienia i integracji 
społecznej,

Wskaźniki i metodologia

1. podkreśla, że podejście do ubóstwa i wykluczenia społecznego nie powinno uwzględniać 
jedynie danych ekonomicznych, ale także aspekty związane z prawami człowieka;

2. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy prezydencji luksemburskiej dotyczące rozwoju 
wskaźników uzależnionych od płci i wzywa prezydencję brytyjską do kontynuowania 
tych prac;

3. podkreśla, że ubóstwo przyczynia się do handlu kobietami, prostytucji, przemocy i wnosi 
o uwzględnienie tych aspektów w otwartej metodzie koordynacji oraz w Agendzie 
Polityki Społecznej;

4. uznaje, że sama zasada swobodnego przepływu kapitału i towarów nie jest w stanie 
zlikwidować ubóstwa oraz że skutkiem skrajnego ubóstwa, szczególnie jeżeli jest ono 
długotrwałe, jest pozbawienie szans i uniemożliwienie osobom żyjącym w ubóstwie
udziału w życiu wspólnoty, zwłaszcza poprzez zobojętnienie na własne środowisko;

5. wzywa Komisję i Radę do niezwłocznego podjęcia inicjatyw mających na celu uznanie 
sektora gospodarki nieformalnej i określenie wartości „ekonomii życia” na podstawie 
podejścia uzależnionego od płci;

6. wzywa w związku z tym Eurostat do opracowania, w ścisłej współpracy z 
przedstawicielami ludności, którzy mogą wnieść własne doświadczenia z życia w 
ubóstwie, metodologii i wskaźników uzależnionych od płci w celu określenia wpływu 
ubóstwa i wykluczenia społecznego oddzielnie dla kobiet i dla mężczyzn;

Partnerstwo z najbiedniejszymi kobietami

7. ubolewa, że mimo politycznej woli zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego 
poprzez strategie wspólnotowe, w szczególności Strategię Lizbońską i Agendę Polityki 
Społecznej, Unia w niewystarczającym stopniu zajęła się kwestią feminizacji ubóstwa;

8. wzywa do wspierania, na wszystkich szczeblach procesu decyzyjnego, ścisłego 
partnerstwa z najbiedniejszymi kobietami i rodzinami, będącymi prawdziwymi 
ekspertami w zakresie walki z ubóstwem, aby skutecznie zwalczyć skrajne ubóstwo i 
zlikwidować wykluczenie społeczne; 

9. wzywa do uprzedniego przeanalizowania wszelkich środków ustawodawczych pod 
względem ich wpływu na życie najmniej uprzywilejowanych ludności, w szczególności 
na życie kobiet;
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10. wzywa wszystkie instytucje, których to dotyczy do dostosowania otwartej metody 
koordynacji i ram operacyjnych Agendy Polityki Społecznej do potrzeb kobiet żyjących 
w ubóstwie, aby umożliwić to partnerstwo;

11. wzywa Radę i Komisję do ścisłej współpracy z Radą Europy, aby możliwe było 
czerpanie inspiracji z ważnych prac w tej dziedzinie i do regularnego przekazywania 
Parlamentowi szczegółowego sprawozdania na temat tej współpracy;

12. wzywa komisje parlamentarne do uwzględnienia problemu ubóstwa w odpowiednim dla 
nich kontekście tematycznym i do skorzystania w tym zakresie z doświadczenia grupy 
wewnętrznej Komitetu ds. Czwartego Świata;

Pogodzenie obowiązków zawodowych i rodzinnych w środowisku nieuprzywilejowanym 

13. uznaje bezpośredni związek między nierównością gospodarczą, zależnością kobiet a 
istniejącymi nierównościami między mężczyznami i kobietami w zakresie dostępu do 
edukacji, obowiązków rodzinnych i ogólnego utrzymania rodziny oraz stwierdza z 
niezadowoleniem, że różnica wynagrodzeń w zależności od płci wynosiła w 2001 r. i w 
2003 r. odpowiednio 16% i 15%; w związku z tym wzywa Radę i Komisję do 
przygotowania Zielonej Księgi na ten temat i do podjęcia odpowiednich środków, aby 
zlikwidować tę nierówność;

14. zachęca Państwa Członkowskie do podjęcia odpowiednich działań, aby zagwarantować 
kobietom żyjącym w środowisku nieuprzywilejowanym równy dostęp do systemu 
zdrowia publicznego1, edukacji i kształcenia oraz kultury;

15. zachęca Państwa Członkowskie do podjęcia odpowiednich działań w celu 
zagwarantowania równego dostępu kobiet i mężczyzn do systemu zabezpieczenia 
społecznego i systemu emerytalnego, z uwzględnieniem przerw w pracy zawodowej, 
pracy w niepełnym wymiarze godzin i w sektorach nieformalnych, aby zapobiec 
zubożeniu osób starszych, szczególnie kobiet;

16. wzywa Państwa Członkowskie do przeanalizowania w ścisłej współpracy z 
odpowiednimi grupami (kobiety, rodziny, przedsiębiorcy, samorządy lokalne, 
stowarzyszenia) realnych potrzeb kobiet i mężczyzn w środowisku 
nieuprzywilejowanym, aby mogli skutecznie pogodzić obowiązki zawodowe i rodzinne, z 
poszanowaniem odmienności i różnic związanych z płcią;

17. wzywa Państwa Członkowskie do opracowania skutecznych środków, które będą 
wspierać godzenie obowiązków zawodowych i rodzinnych również przez mężczyzn i 
ojców rodzin, z poszanowaniem krajowych ram ustawodawczych, w związku z tym, że 
udział kobiet w rynku pracy nie spowodował proporcjonalnego wzrostu udziału 
mężczyzn w wykonywaniu obowiązków rodzinnych;

  
1 Zgodnie z definicją zawartą w art. 25 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Europejskiej Karty Społecznej 
Rady Europy ze zmianami część I pkt 11.
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18. wzywa do zakazu umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ze 
względów społeczno-ekonomicznych oraz do opracowania i realizacji, w ścisłej 
współpracy z odpowiednimi grupami, działań mających na celu wspieranie rozwoju 
rodziny w środowisku najmniej uprzywilejowanym, aby przyszli rodzice, zarówno 
kobiety jak mężczyźni mogli wypełniać obowiązki rodzicielskie, szczególnie w sytuacji 
skrajnego ubóstwa;

Wkład społeczeństwa obywatelskiego

19. z uznaniem przyjmuje codzienną walkę najbiedniejszych kobiet z ubóstwem i wyraża 
szacunek dla dobrowolnego zaangażowania obywateli, którzy im towarzyszą i którzy je 
wspierają;

20. wyraża szacunek dla zaangażowania organizacji pozarządowych tj. Caritas internationalis 
lub ATD Czwarty Świat oraz europejskich sieci organizacji pozarządowych tj. EAPN 
(Europejska Sieć Przeciwdziałania Ubóstwu), które trwale angażują się w działania na 
rzecz ludności najmniej uprzywilejowanej;

21. wzywa Komisję do znacznego uproszczenia kryteriów kwalifikowalności stosowanych w 
odniesieniu do organizacji pozarządowych oraz procedur przyznawania subsydiów 
europejskich, aby uniknąć monopolu w zakresie dotacji, z których korzystają duże sieci 
organizacji pozarządowych mające siedzibę w Brukseli;

22. podkreśla znaczenie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego dla 
konstruktywnego dialogu społecznego i zachęca do dalszego przyjmowania 
Uniwersytetów Powszechnych Czwartego Świata, które są miejscem prawdziwego 
dialogu między najbiedniejszymi obywatelami a administratorami instytucji 
europejskich, osobami wybranymi na różnych szczeblach władzy i przedstawicielami 
zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego, który ma w szczególności umożliwić 
najmniej uprzywilejowanym obywatelom zabranie głosu i przekazanie szczególnej 
wiedzy w ramach sprzeciwu wobec nędzy; co stanowi konkretny przykład rozwiniętego 
w dużym stopniu, praktycznego działania na szczeblu europejskim w tej dziedzinie 
niosącego pozytywne skutki;

23. wzywa Komisję i Radę do oceny wkładu UE do Pierwszej Dekady Walki z Ubóstwem 
Narodów Zjednoczonych (1996-2006) oraz jej wpływu na szczeblu europejskim, 
poświęcając szczególną uwagę partnerstwu z najbiedniejszymi grupami, zwłaszcza 
kobietami oraz do przedstawienia inicjatyw na przyszłość, tak aby wykorzystać dynamikę 
działań zainicjowaną podczas tej pierwszej dekady;

24. wzywa instytucje wszystkich szczebli, aby włączyły się do obchodów Światowego Dnia
Sprzeciwu Wobec Nędzy (17 października);

°

°          °
25. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 

Komisji, jak również Radzie Europy i sieciom organizacji pozarządowych sektora 
społecznego.
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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 

  
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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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 ?


