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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om kvinnor och fattigdom i Europeiska unionen
2004/2217(INI)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av resolutionerna från FN:s generalförsamling A/RES/46/121 och 
A/RES/47/134, A/RES/49/179 om mänskliga rättigheter och extrem fattigdom, 
A/RES/47/196 om inrättandet av en internationell dag för utrotande av fattigdomen, och 
A/RES/50/107/ om högtidlighållandet av det internationella året för utrotande av 
fattigdomen och utropande av det första FN-decenniet för utrotande av fattigdomen1,

 med beaktande av dokumenten från FN:s ekonomiska och sociala råd 
E/CN.4/Sub.2/1996/13, E/CN4/1987/NGO/2, E/CN4/1987/SR.29, E/CN.4/1990/15 om 
mänskliga rättigheter och extrem fattigdom, E/CN.4/1996/25 om rätten till utveckling och 
E/CN.4/SUB.2/RES/1996/25 om förverkligandet av ekonomiska, sociala och kulturella 
rättigheter2,

 med beaktande av rapporten från den fjärde internationella kvinnokonferensen 1995 och 
programmet för handlingsplattformen från Beijing3,

 med beaktande av nobelpristagaren Gary Beckers arbete om livets ekonomi4,

 med beaktande av Europarådets dokument på området,

 med beaktande av sin resolution av den 4 oktober 2001 om FN:s internationella dag för 
utrotande av fattigdom5,

 med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 24 februari 1994 om fattigdomen 
bland kvinnor i Europa6,

 med beaktande av gemenskapens regelverk inom området kvinnors rättigheter och 
jämställdhet mellan kvinnor och män,

 med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

 med beaktande av betänkandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet 
mellan kvinnor och män (A6-…/2005), och av följande skäl:

A. Europaparlamentet erinrar om grundtemat för den internationella dagen för utrotande av 
fattigdom (17 oktober): när människor tvingas leva i misär, kränks de mänskliga 
rättigheterna. Att samlas för att hävda dessa rättigheter är en helig plikt.

B. Europaparlamentet framhåller att det är absolut nödvändigt att främja framväxten av det 
nya Europa, präglat av kreativ samexistens mellan olika kulturer och tänkesätt och en 
fullständig respekt för olikheter, där friheten under ansvar inte upphör vid den fria 

  
1 http://www.un.org/documents/
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”, tillsammans med Guity Nashat Becker, McGraw-Hill, 1996.
5 EGT C 87 E, 11.4.2002, s. 253.
6 EGT C 77, 14.3.1994, s. 43.
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rörligheten för kapital, där medborgarna, oberoende av social ställning, delar med sig av 
vad de kan i syfte att utveckla varje medborgares värdighet och kreativitet för det 
gemensammas bästa, både i öst och i väst.

C. Europaparlamentet erinrar om att det förekommer nya former av fattigdom och 
marginalisering och att det krävs kreativitet för att stödja dem som är i behov av detta.

D. Europaparlamentet erinrar om att utrotandet av fattigdomen utgör ett av 
Lissabon-strategins grundläggande mål på samma sätt som den ekonomiska och 
finansiella politiken, och att det därför krävs motsvarande politiska vilja för att genomföra 
detta mål.

E. Europaparlamentet erinrar om att fattigdomen främst drabbar kvinnorna, vilka också är de 
första att skydda sina anhöriga mot fattigdom och social utslagning, vilket ofta sker i det 
tysta och fördolda, eftersom kvinnor knyter grundläggande band, skapar fred och är 
pionjärer när det gäller respekten för de mänskliga rättigheterna och allas värdighet. 
Syftet är utöver detta att ge kvinnor i allmänhet ett bättre erkännande.

F. Europaparlamentet understryker att de fattigaste kvinnorna också måste vara våra främsta 
partner när en politik för lika möjligheter skall utformas, genomföras och utvärderas, 
eftersom kvinnor som lever i djup fattigdom måste axla sin roll och sitt ansvar, däribland 
sitt liv som förälder, liksom alla andra kvinnor, då de möter samma glädjeämnen, har 
samma förhoppningar, hyser samma farhågor och tvivel, men gör det under mycket 
svårare materiella omständigheter än de flesta kvinnor.

G. Europaparlamentet konstaterar att situationen för ”de fattiga arbetstagarna” utgör en 
påtaglig verklighet i medlemsstaterna och att det inte alltid räcker att en kvinna 
yrkesarbetar för att slippa vara fattig, eftersom sysselsättning eller socialbidrag inte alltid 
ger kvinnor tillräckligt skydd.

H. Europaparlamentet erinrar om att ett arbete förvisso bidrar till att integrera individen i ett 
kollektiv, men att det inte räcker för att bli medborgare. Arbete är mycket mer än en 
inkomstkälla för familjer och personer som lever i fattigdom.

I. Europaparlamentet erinrar om att den ekonomiska stabilitetspakten inte kan ersätta en civil 
stabilitetspakt som främjar ett engagemang för de mest missgynnade medborgarna, vilka 
också skulle bli de verkliga drivkrafterna och parterna. En sådan pakt skulle bidra till 
större självständighet och ökad respekt för värdigheten hos de kvinnor och män som har 
utestängts från arbetsmarknad och samhälle, i vissa fall under lång tid.

J. Europaparlamentet erinrar om att man inte kan utrota kvinnors fattigdom utan att också ta 
hänsyn till männens roll. Männen ägnas dock inte någon särskild könsrelaterad 
uppmärksamhet i den öppna samordningsmetoden eller de nationella planerna för 
sysselsättning och social integration.

Indikatorer och metod
1. Europaparlamentet framhåller att fattigdom och social utslagning inte längre bara kan 

definieras i ekonomiska termer, utan även måste definieras utifrån de mänskliga 
rättigheterna.

2. Europaparlamentet välkomnar det luxemburgska ordförandeskapets initiativ för att 
utveckla könsspecifika indikatorer och uppmanar Förenade kungarikets ordförandeskap 
att fortsätta detta arbete.
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3. Europaparlamentet understryker att fattiga förhållanden stimulerar till kvinnohandel, 
prostitution och våld, och kräver att även dessa aspekter skall beaktas i den öppna 
samordningsmetoden och den socialpolitiska agendan. 

4. Europaparlamentet erkänner att principen om fri rörlighet för kapital och varor inte i sig 
är tillräckligt för att utrota fattigdomen. Djup fattigdom, särskilt när den är bestående, 
innebär en avsaknad av möjligheter och leder till att de drabbade inte kan delta i 
samhällslivet, inte minst på grund av att de blir ointresserade av det som händer omkring 
dem.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att snarast vidta initiativ för att 
erkänna den informella ekonomiska sektorn och beräkna värdet av ”livets ekonomi” 
utifrån ett könsspecifikt perspektiv.

6. Europaparlamentet uppmanar därför Eurostat att nära samarbeta med företrädare för 
grupper som kan tillföra erfarenheter av fattigdom i syfte att utveckla en metod och 
könsuppdelade indikatorer som gör det möjligt att mäta hur fattigdom och social 
utslagning specifikt påverkar kvinnor och män.

Partnerskap med de fattigaste kvinnorna
7. Europaparlamentet beklagar att unionen, trots sin politiska vilja att bekämpa fattigdom 

och social utslagning genom gemenskapsstrategier, särskilt Lissabonstrategin och den 
socialpolitiska agendan, inte har behandlat feminiseringen av fattigdomen i tillräckligt 
hög utsträckning.

8. Europaparlamentet begär att det på alla beslutsnivåer utlovas ett nära samarbete med de 
fattigaste kvinnorna och familjerna, som är de verkliga experterna i kampen mot misär, 
för att effektivt kunna bekämpa den djupa fattigdomen och övervinna den sociala 
utslagningen.

9. Europaparlamentet begär att alla lagstiftningsåtgärder skall bli föremål för en 
förhandsstudie om konsekvenserna för de mest missgynnade grupperna, i synnerhet 
kvinnor.

10. Europaparlamentet begär att alla berörda institutioner skall anpassa den öppna 
samordningsmetoden och verksamhetsramen för den socialpolitiska agendan till behoven 
hos de kvinnor som lever i fattigdom i syfte att möjliggöra ett sådant partnerskap.

11. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen till ett nära samarbete med 
Europarådet för att ta intryck av dess viktiga arbete inom området samt att regelbundet 
översända en detaljerad rapport till parlamentet om samarbetet.

12. Europaparlamentet uppmanar sina utskott att behandla fattigdomsproblemet inom sina 
respektive områden och att i samband med detta utgå från den oberoende gruppen Comité 
Quart Mondes erfarenheter.

Förening av familjeliv och yrkesliv i missgynnade miljöer
13. Europaparlamentet fastslår att det finns en direkt koppling mellan den bristande 

ekonomiska jämlikheten, kvinnors beroende och de bestående skillnaderna mellan män 
och kvinnor när det gäller tillgång till utbildning, familjeansvar och övergripande 
familjeomsorg. Parlamentet konstaterar med indignation att löneskillnaden mellan könen 
uppgick till 16 respektive 15 procent under 2001 och 2003, och uppmanar därför rådet 
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och kommissionen att utarbeta en grönbok om denna fråga samt att vidta lämpliga 
åtgärder för att komma till rätta med denna orättvisa.

14. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta särskilda åtgärder för att kvinnor 
i missgynnade miljöer skall garanteras lika tillgång till sjuk- och hälsovård1, utbildning 
och kultur.

15. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta åtgärder för att garantera mäns 
och kvinnors lika tillgång till socialförsäkrings- och pensionssystemen, och att då ta 
hänsyn till arbetsuppehåll, deltidsarbete samt arbete inom de informella sektorerna för att 
förebygga fattigdom bland de äldre, särskilt kvinnor.

16. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i nära samarbete med de berörda 
grupperna (kvinnor, familjer, företagare, lokalsamhällen, föreningar) undersöka de 
verkliga behoven hos kvinnor och män i missgynnade miljöer för att de på ett effektivt 
sätt skall kunna förena yrkesliv och familjeliv med hänsyn till olikheter och könsspecifika 
skillnader.

17. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utarbeta effektiva åtgärder för att göra 
det lättare för både kvinnor och män att förena yrkesliv och familjeliv med hänsyn till den 
nationella lagstiftningen, eftersom en ökad andel kvinnor på arbetsmarknaden inte medför 
att männen tar familjeansvar i motsvarande utsträckning.

18. Europaparlamentet uppmanar till ett förbud mot omplacering av barn av socioekonomiska 
skäl samt till ett nära samarbete med de berörda grupperna i syfte att utarbeta och 
genomföra åtgärder för att stödja ett familjeprojekt i missgynnade miljöer för att blivande 
föräldrar – både kvinnor och män – till fullo skall ta sitt föräldraansvar, även under 
mycket knappa förhållanden.

Det civila samhällets stöd
19. Europaparlamentet uttalar sin respekt för de allra fattigaste kvinnorna som för en daglig 

kamp mot fattigdomen och välkomnar det frivilliga samhällsengagemang som ger dem 
hjälp och stöd.

20. Europaparlamentet välkomnar engagemanget från icke-statliga organisationer som Caritas 
internationalis eller ATD Quart Monde samt europeiska nätverk av icke-vinstdrivande 
organisationer från den sociala sektorn som EAPN som arbetar långsiktigt för de mest 
missgynnade grupperna.

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att betydligt förenkla kriterierna för 
stödberättigande när det gäller icke-statliga organisationer samt förfarandena för att få 
EU-bidrag, i syfte att undvika bidragsmonopol som gynnar de stora nätverken av 
Brysselbaserade icke-vinstdrivande organisationer.

22. Europaparlamentet understryker Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs 
betydelse för en strukturerad social dialog och uppmanar kommittén att fortsätta ta emot 
den europeiska organisationen Universités populaires Quart Monde för en konkret dialog 
mellan de fattigaste medborgarna och tjänstemän från EU:s institutioner, folkvalda från 
samtliga nivåer och företrädare för det organiserade civilsamhället, med det uttalade 
syftet att låta de minst gynnade medborgarna göra sin röst hörd och tillföra särskild 

  
1 I enlighet med definitionen i artikel 25 i den allmänna deklarationen om mänskliga rättigheter samt i del I, 
princip 11 i den europeiska sociala stadgan, som har reviderats av Europarådet.
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kunskap om att stå emot fattigdomen, något som utgör ett lysande exempel på bästa 
praxis på EU-nivå inom området.

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att utvärdera EU:s stöd till det 
första FN-decenniet mot fattigdom (1996–2006) samt dess inverkan på europeisk nivå, 
med särskild tyngdpunkt på partnerskapet med de fattigaste grupperna, i synnerhet 
kvinnorna, samt att presentera framtida initiativ för att utnyttja den dynamik som har 
skapats under detta första decennium.

24. Europaparlamentet uppmanar institutioner på alla nivåer att på nära håll engagera sig i 
högtidlighållandet av den internationella dagen för utrotande av fattigdom (17 oktober).

°

°          °
25. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till 

kommissionen, rådet, Europarådet och till nätverk av icke-statliga organisationer inom 
den sociala sektorn.
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MOTIVERING

Detta betänkande utgör ett av flera som behandlar fattigdomsproblemet och den sociala 
utslagningen i Europeiska unionen. Det är emellertid det första betänkandet från det nya 
Europa där man särskilt tar upp kvinnors fattigdom. Här prioriteras fem strategier med olika 
tematisk inriktning: fattigdom som en överträdelse av de mänskliga rättigheterna, utveckling 
av indikatorer och en metod, partnerskap med de fattigaste kvinnorna, förening av familjeliv 
och yrkesliv i missgynnade miljöer samt slutligen det civila samhällets stöd.

I betänkandet har fattigdom definierats på samma sätt som i tidigare resolutioner från 
Europaparlamentet om respekten för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen:1

”Otrygghet är avsaknad av en eller flera tryggheter, bland annat sysselsättning, som gör att 
personer och familjer kan ta eget ansvar för yrkesliv, familj och socialt liv och utöva sina 
grundläggande rättigheter. Den otrygghet som blir följden kan vara mer eller mindre 
omfattande, få mer eller mindre allvarliga och bestående konsekvenser. Den leder till djup 
fattigdom när den påverkar flera områden av livet, när den blir bestående och när den 
minskar chanserna att återuppta ansvar och återvinna dessa samma rättigheter inom en 
förutsebar framtid.”2

Fattigdom utgör ett brott mot den mänskliga värdigheten, men trots detta är fattigdomen 
knappast märkbar i officiella europeiska och internationella rättsakter. Ett viktigt mål är därför 
att med hjälp av de fattigaste kvinnorna bli medveten om riskerna med att överträda de 
mänskliga rättigheterna för att kunna fortsätta att förbättra de rättsakter som oundvikligen har 
sina brister. Därigenom kan insikten uppnås att om de mänskliga rättigheterna reduceras till 
en fråga om livsuppehälle förvandlas också dessa rättigheter till en fråga för jurister och 
politiker när det i själva verket är en civilisationsfråga, en fråga som berör alla medborgare.

Alla kvinnor och män har emellertid ett grundläggande omistligt värde som utgör deras 
mänskliga värdighet. I alla samhällen finns det en grupp som inte kan ge uttryck för detta 
värde i andras ögon, vilket också visar att alla medborgare inte har samma kapacitet att åtnjuta 
sina mänskliga rättigheter och inte har samma möjlighet att utnyttja sin personliga värdighet 
som kraftkälla, som startpunkt för sin utveckling och som stöd för sina mänskliga rättigheter.

För att på ett effektivt sätt bekämpa kvinnors fattigdom och utrota misär krävs det ingående 
kunskap om hur kvinnor i de 25 medlemsstaterna i det nya Europa upplever djup fattigdom. 
Målet är att utveckla en metod som är både stringent och funktionell så att den kan användas 
av frivilligarbetare, som inte nödvändigtvis är utbildade för vetenskaplig forskning. Såväl 
ansvariga politiker som medborgare med olika yrkesbakgrund och funktioner borde kunna 
utföra den här typen av undersökningar för att ta del av de mest missgynnade medborgarnas 
livsöden, särskilt när det gäller kvinnor.

  
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, juli 2004, 
s. 49–72.
2 Comité Economique et Social de la République Française: Grande pauvreté et précarité économique et sociale, 

1987 års sammanträde, den 10 och 11 februari 1987 (härefter omnämnd som Wresinski-rapporten).
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Det visar sig att det förekommer en stor brist på fattigdomsindikatorer på europeisk nivå, som 
både återspeglar fattigdomsupplevelsen och tar hänsyn till att det ibland kan råda stora 
skillnader mellan samhällsekonomiska förhållanden. Frånsett att det inte finns några 
könsuppdelade indikatorer när det gäller fattigdomsbekämpning är det också en utmaning att 
förmå de fattigaste personerna att delta.

EU-institutionerna, särskilt kommissionen och Eurostat, bör därför bana väg för olika 
möjligheter – både på det intellektuella och budgetmässiga planet. Det gäller för det första att 
lyfta fram det ekonomiska värdet av den verksamhet som utförs av kvinnor och män som 
lever under mycket osäkra förhållanden och för det andra att utarbeta könsuppdelade 
fattigdomsindikatorer för att kunna göra effektiva beräkningar av hur verkligheten ser ut för 
missgynnade kvinnor och hushåll, inklusive de grupper som är hårdast drabbade av fattigdom
och därför är svårast att avgränsa. 

Vid sökandet efter en lämplig metod kan det vara ändamålsenligt och effektivt att, i samråd 
med andra berörda parter, låta mycket fattiga personer delta i samtliga undersökningar 
eftersom utgångspunkten bör vara fattigdomsupplevelsen. Det kan inte förnekas att detta 
utgör en svårighet, en paradox. Hur skulle personer som har levt – och fortfarande lever –
under mycket svåra förhållanden, förhållanden som bromsat alla deras försök att delta i det 
offentliga livet, kunna vara med om att utveckla en metod för att ta fram indikatorer som 
återspeglar den upplevda verkligheten i medlemsstaterna i det nya Europa? Att förmå de allra 
fattigaste människorna att delta är inget som kan föreskrivas av rådet eller i kommissionens 
korridorer. Institutionerna måste sätta hela sin kreativa förmåga på prov för att ingående 
studera under vilka förhållanden det är möjligt att åstadkomma en gemensam 
metodutveckling. Här bör man utgå från den långa erfarenhet av fattiga människor som finns 
hos föreningar på europeisk nivå och i medlemsstaterna.

De som arbetar för de allra fattigaste kvinnorna har också bättre än någon annan förstått att 
varje medborgare först och främst kan agera i sitt eget land. För många är tanken att falla 
socialt i det egna landet mer avlägsen än att resa till andra sidan jordklotet. Är det inte på 
många sätt enklare i det nya Europa att skapa kommunikation mellan de privilegierade från 
olika kulturer eller motsatta system än mellan rika och fattiga medborgare i en och samma 
medlemsstat?


