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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om handicappede kvinders situation i Den Europæiske Union
(2006/2277(INI))

Europa-Parlamentet,

− der henviser til konventionen om handicappedes rettigheder vedtaget den 13. december 
2006 af FN's Generalforsamling,

− der henviser til manifestet om handicappede kvinder i Europa vedtaget den 22. februar 
1997 af Det Europæiske Handicapforum,

− der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder1,

− der henviser til Kommissionens meddelelse "Lige muligheder for handicappede: En 
europæisk handlingsplan" (KOM(2003)0650),

− der henviser til forretningsordenens artikel 45,

− der henviser til betænkning fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 
(A6-0000/2007),

A. der henviser til, at det i FN's konvention om handicappedes rettigheder anerkendes, at 
handicappede kvinder og piger ofte i og uden for deres familie er udsat for en større 
risiko for vold, overgreb på den fysiske integritet, misbrug, svigt eller manglende pleje, 
mishandling eller udnyttelse,

B. der henviser til, at handicappede udgør en meget uharmonisk og forskelligartet gruppe,

C. der henviser til, at de europæiske institutioner samt de nationale og regionale 
myndigheder skal tilskynde til aktioner, der har til formål at føre ligestilling mellem 
personer ud i livet,

D. der henviser til, at handicappede kvinder har et dobbelt handicap, da de både er kvinder 
og udsat for forskelsbehandling,

E. der henviser til, at ligebehandling er en grundlæggende rettighed,

1. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at forsøge at afskaffe de eksisterende 
barrierer og hindringer med henblik på at fremme kvinders og pigers deltagelse i det 
politiske, kulturelle, sociale og erhvervsaktive liv;

2. anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at fremme større deltagelse af 
handicappede kvinder i det sociale og erhvervsaktive liv, hvor de endnu er for lidt 
repræsenteret;

  
1 EFT C 364 af 18.12.2000, s. 1.
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3. påpeger, at det er vigtigt at integrere handicappede lige fra barndommen;

4. er af den opfattelse, at der er en forbindelse mellem handicap og uddannelsesniveau, 
hvilket yderligere har indflydelse på graden af den erhvervsmæssige aktivitet;

5. er bekymret over, at handicappede kvinder har et af de laveste uddannelsesniveauer, og at 
de følgelig støder ind i store problemer, når de skal søge arbejde;

6. mener, at det er vigtigt at indføre fleksibilitet på de områder, der er forbundet med 
handicap, idet hvert tilfælde er forskelligt, således at politikkerne kan tilpasses den 
enkelte situation;

7. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til ved udarbejdelsen af politikker og 
fastsættelse af støtte at tage hensyn til situationen for kvinder, som skal forsørge 
handicappede;

8. er af den opfattelse, at det er nødvendigt at foreslå støtteforanstaltninger for kvinder, som 
skal forsørge handicappede, som de ofte vier al deres tid, for at de kan få en normal 
dagligdag;

9. erkender, at et af EU's primære mål bør være en forbedring af handicappedes og deres 
familiers livskvalitet;

10. påpeger den rolle drenge og piger og deres uddannelse spiller, da de repræsenterer 
fremtiden; understreger, at piger, uanset om de er handicappede eller ej, burde have de 
samme muligheder og rettigheder i samfundet med henblik på at fremme samarbejde og 
integration;

11. understreger, at det er nødvendigt at foretage undersøgelser og indsamle nye data 
vedrørende handicap med vægt på kvinder og piger, da de tilgængelige data på dette 
område i høj grad er utilstrækkelige;

12. minder Kommissionen om, at kun en indgående viden om emnet gør det muligt at 
tilvejebringe løsninger, tjenesteydelser og støtte;

13. minder om, at arbejdsmarkedets parter spiller en stor rolle med henblik på at fremme lige 
muligheder for handicappede og deres adgang til arbejdsmarkedet;

14. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

I EU er der mange handicappede, som til daglig støder ind i forskellige problemer, og som 
ikke altid kan udøve deres rettigheder fuldt ud.

Følgelig er det af største vigtighed, at samfundet gøres bevidst om de problemer, 
handicappede kvinder støder ind i, men også at der træffes foranstaltninger med henblik på at 
øge handicappedes integration i samfundet, samt at der gennemføres yderligere 
foranstaltninger for at afskaffe fysiske og sociale barrierer samt enhver form for
forskelsbehandling af handicappede på arbejdsmarkedet.

Formålet med denne betænkning er at støtte handicappedes og deres familiers forhåbninger og 
krav ubetinget samt at understrege den vigtige rolle, som sammenslutninger af handicappede 
spiller med henblik på at øge disse personers livskvalitet.

Denne betænkning sigter på at gøre opmærksom på betydningen af social og 
uddannelsesmæssig integration af handicappede lige fra barndommen.

Ved hjælp af denne betænkning ønsker Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling at 
gøre den europæiske offentlighed bevidst om handicappedes ret til blive beskyttet mod 
forskelsbehandling samt fuldt ud og retfærdigt at nyde godt af deres rettigheder. Det agter 
ligeledes at tilskynde til overvejelse og debat om foranstaltninger, der er nødvendige for at 
fremme ligestilling og erfaringsudveksling, at styrke samarbejdet mellem alle de berørte 
parter, at forbedre kommunikationen om handicap og fremme et positivt billede af 
handicappede. Udvalget har endvidere til hensigt at gøre offentligheden bevidst om 
handicaptypers forskelligartethed og forskelsbehandling og at lægge vægt på bevidstgørelse 
om handicappede børns og unges ret til lige adgang til undervisning med henblik på at 
fremme og støtte deres fulde integration i samfundet samt tilskynde til at indlede et europæisk 
samarbejde mellem medarbejdere inden for undervisning, der er beregnet på børn og unge 
handicappede, med henblik på at øge integrationen af elever og studerende med særlige behov 
i traditionelle eller specialiserede institutioner samt deres deltagelse i nationale og europæiske 
udvekslingsprogrammer.


