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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de situatie van de vrouw in de plattelandsgebieden van de EU
(2007/2117(INI))

Het Europees Parlement,

– gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op de
artikelen 3 en 13,

– gelet op Besluit 2006/144/EG van de Raad van 20 februari 2006 inzake communautaire 
strategische richtsnoeren voor plattelandsontwikkeling (programmeringsperiode 2007-
2013) 1,

– gelet op Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake 
steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO)2,

– gelet op Verordening (EG) nr. 1974/2006 van de Commissie van 15 december 2006 tot 
vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad 
inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO)3,

– gelet op Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van 21 juni 2005 betreffende de 
financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid4,

– gezien de conclusies van de Raad van 22 juli 2003 over "Werkgelegenheid in 
plattelandsgebieden in het kader van de Europese werkgelegenheidsstrategie"5,

– gezien de "Herziening van de EU-strategie voor duurzame ontwikkeling (EU SDO) -
Vernieuwde strategie"6,

– gezien de mededeling van de Commissie aan de Europese Voorjaarsraad "Samen werken 
aan werkgelegenheid en groei. Een nieuwe start voor de Lissabon-strategie" 
(COM(2005)0024),

– gezien de mededeling van de Commissie "Bestrijding van de beloningsverschillen tussen 
vrouwen en mannen" (COM(2007)0424,

– gezien de mededeling van de Commissie "Werkgelegenheid in plattelandsgebieden: de 
banenkloof dichten" (COM(2006)0857) en het begeleidend document van de diensten van 
de Commissie (SEC(2006)1772),

– gezien de publicatie "Vrouwen en plattelandsontwikkeling: De toekomst van het 
  

1 PB L 55 van 25.2.2006, blz. 20.
2 PB L 277 van 21.10.2005, blz. 1.
3 PB L 368 van 23.12.2006, blz. 15.
4 PB L 209 van 11.8.2005, blz.1.
5 PB C 186 van 6.8.2003, blz. 3.
6 Raadsdocument 10117/2006 van 9.6.2006.
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platteland in Europa"1,

– gezien de studie over de werkgelegenheid in plattelandsgebieden van 2006 (SERA),

– gezien Plattelandsontwikkeling in de Europese Unie – Economische en statistische 
gegevens – Verslag 2006,

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 23 en 24 maart 2000 te Lissabon over de 
Lissabon-strategie voor werkgelegenheid en groei,

– gezien de conclusies van de 2e Europese Conferentie over plattelandsontwikkeling in 
Salzburg "Het zaad voor de toekomst van het platteland zaaien – Ontwikkeling van een 
beleid dat onze ambities waar kan maken", van 12 -14 november 2003,

– gezien de rapporten van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en 
arbeidsomstandigheden (Eurofound) over de verschillen in levenskwaliteit tussen stad en 
platteland ("First European Quality of Life Survey: Urban–rural differences"), sociaal 
kapitaal en het creëren van werkgelegenheid in de Europese plattelandsgebieden ("Social 
capital and job creation in rural Europe"), vrouwelijk ondernemerschap in 
plattelandsgebieden ("Women’s entrepreneurship in rural areas"),

– gelet op Besluit 2005/600/EG van de Raad van 12 juli 2005 betreffende de richtsnoeren 
voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten2,

– gezien het gezamenlijk verslag over sociale bescherming en sociale integratie 20073,

– gezien het Europees Pact voor gendergelijkheid dat werd aangenomen tijdens de Europese 
Raad van Brussel van 23 en 24 maart 2006,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 25 juni 1993 over de vaststelling van de waarde 
van door vrouwen verrichte onbetaalde werkzaamheden4,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 3 juli 2003 over de situatie van vrouwen in 
plattelandsgebieden van de Unie in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid
(GLB)5, zijn resolutie van 13 maart 2007 over een routekaart voor de gelijkheid van 
vrouwen en mannen 2006-20106,

– gelet op regel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 
(A6-0000/2007),

A. overwegende dat, vanuit Europees perspectief, de plattelandsgebieden7 tot het domein van 
  

1 Directoraat-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling, Europese Commissie 2000.
2 PB L 205 van 6.8.2005, blz. 21.
3 Raadsdocument 6694/07 van 23.2.2007.
4 PB C 194 van 19.7.93, blz. 389.
5 PB C 074 van 24.3.2004, blz. 676 E.
6 Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0063
7 Deze definitie van plattelandsgebieden is vastgesteld als onderdeel van Besluit 2006/144/EG. De Commissie 
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het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) behoren, overwegende dat de huidige 
resolutie betrekking heeft op de tweede zuil van het GLB, dat wil zeggen de 
plattelandsontwikkeling, en overwegende dat het sociaal en economisch beleid ook in 
overweging moet worden genomen,

B. overwegende dat de verbetering van de levenskwaliteit in plattelandsgebieden en 
bevordering van de diversificatie van economische activiteiten tot de belangrijkste 
doelstellingen van het plattelandsontwikkelingsbeleid behoren,

C. overwegende dat het om rurale gebieden aantrekkelijker te maken noodzakelijk is om 
duurzame groei te bevorderen en nieuwe arbeidskansen te creëren, met name voor 
vrouwen en jonge mensen,

D. overwegende dat niet alle vrouwen de huidige economische en sociale veranderingen op 
dezelfde manier ervaren: sommige vrouwen krijgen daardoor nieuwe kansen, terwijl 
andere vrouwen ernstige problemen krijgen,

E. overwegende dat de doelstellingen van Lissabon inzake het genereren van groei en het 
bevorderen van sociaal inclusieve economieën alleen kunnen worden gerealiseerd door 
het aanzienlijke potentieel van vrouwen op de arbeidsmarkt zowel in de plattelands- als in
stedelijke gebieden optimaal te benutten,

F. overwegende dat de arbeidsparticipatie van zowel mannen als vrouwen lager is in 
plattelandsgebieden en dat bovendien veel vrouwen nooit op de arbeidsmarkt 
terechtkomen en daardoor noch als werkloos geregistreerd staan, noch in de 
werkloosheidsstatieken voorkomen, overwegende dat er in rurale gebieden een ernstig 
gebrek is aan kwalitatief hoogwaardige banen,

G. overwegende dat veel vrouwen in plattelandsgebieden activiteiten verrichten die 
vergelijkbaar zijn met die van een reguliere baan maar die niet als zodanig worden erkend, 
beschermd of betaald,

H. overwegende dat de situaties in plattelandsgebieden in de lidstaten onderling en binnen de 
lidstaten zelf zeer uiteenlopen en overwegende dat om die reden rurale gebieden met

    
heeft daarbij de OESO-methodologie consequent toegepast. Deze is gebaseerd op bevolkingsdichtheid (OESO,
Creating rural indicators for shaping territorial policy, Parijs, 1994). Hierbij wordt een tweestappenbenadering 
gevolgd. Ten eerste, de lokale eenheden (bijv. de gemeenten), die worden als ruraal gedefinieerd bij een 
bevolkingsdichtheid van minder dan 150 inwoners per vierkante kilometer. Vervolgens, de regio’s (bijv. NUTS 
3 of NUTS 2), die worden ingedeeld in een van de volgende drie categorieën:

• Overwegend rurale gebieden: wanneer meer dan 50% van de bevolking van de regio in rurale 
gemeenschappen woont (met minder dan 150 inwoners / km2)

• Tussenliggende plattelandsgebieden: wanneer 15% tot 50% van de bevolking van het gebied in rurale 
plaatselijke gemeenschappen woont

• Overwegend stedelijke gebieden: wanneer minder dan 15% van de bevolking van het gebied in rurale 
plaatselijke gemeenschappen woont.

De 1284 NUTS 3-gebieden van de EU-27 zijn ruwweg gelijk verdeeld over de drie ruraal-stedelijke categorieën. 
De Commissie werkt op dit moment aan alternatieve definities waarin de verscheidenheid van de sterk rurale 
gebieden beter naar voren komt, waaronder peri-urbane gebieden.
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andere ontwikkelingsmogelijkheden en de mensen die daar wonen adequate steun moeten 
krijgen,

I. overwegende dat plattelandsgebieden gezinnen met kinderen en oudere mensen een hoge 
levenskwaliteit kunnen bieden, maar dat deze zich voor velerlei uitdagingen zien gesteld 
zoals een gebrek aan opleidingsinfrastructuur, sociale dienstverlening als adequate 
kinderopvang, ouderen- en gezondheidszorg en de druk van de voortdurende
herstructurering van de landbouw en de milieueisen,

J. overwegende dat de belangrijke bijdrage die vrouwen leveren aan de plaatselijke 
ontwikkeling niet wordt weerspiegeld in hun deelname aan besluitvormingsprocessen,

K. overwegende dat vrouwen zich meestal aanbieden voor vrijwilligerswerk dat de basis 
vormt voor de fundamentele samenhang van het maatschappelijk leven,

L. overwegende dat plattelandsgebieden bij uitstek geconfronteerd worden met een 
verouderende bevolking, een lage bevolkingsdichtheid en in sommige gebieden met 
ontvolking,

M. overwegende dat het vertrek van vrouwen in de economische actieve leeftijdsgroepen 
blijft resulteren in een zekere mate van “vermannelijking" van de plattelandsbevolking, 
met negatieve gevolgen voor het leefklimaat van de gemeenschap en voor de 
vruchtbaarheidspercentages,

N. overwegende dat vrouwen in plattelandsgebieden met name veel tijd in de auto 
doorbrengen om hun kinderen en andere familieleden naar de dokter, naar school en de 
sportvereniging te brengen, overwegende dat tegelijkertijd het gebrek aan plaatselijke 
openbaarvervoersdiensten een obstakel vormt voor jonge mensen, waardoor zij minder 
mogelijkheden hebben om een beroepsopleiding of werk te vinden,

O. overwegende dat plattelandsgebieden qua groeipotentieel reële kansen opleveren in een 
aantal nieuwe sectoren en de inrichting van rurale aantrekkingspunten en toeristische 
voorzieningen, die voornamelijk door vrouwen worden gerund en een belangrijke 
economische factor vormen voor onderontwikkelde maar wel qua natuur interessante 
gebieden,

P. overwegende dat er meer aandacht dient te worden besteed aan gender-budgetteren met 
het oog op een effectief beheer van plattelandsontwikkelingsprogramma’s,

1. is ervan overtuigd dat het integreren van de genderdimensie in de rurale sector een 
cruciale strategie is, niet alleen voor het bevorderen van de gelijkheid tussen vrouwen en 
mannen maar ook voor economische groei en duurzame plattelandsontwikkeling;

2. roept de Commissie op om de statistische gegevens en informatie met betrekking tot dit 
verschijnsel te verbeteren en de patronen, de belangrijkste redenen en de gevolgen van het 
vertrek uit plattelandsgebieden in de EU te analyseren; roept de lidstaten op om 
strategieën te ontwikkelen teneinde het vertrek van hoogopgeleide vrouwen in 
plattelandsgebieden te beperken;
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3. roept de lidstaten op om in samenwerking met de plaatselijke overheid stimulansen voor 
de deelname van vrouwen aan het arbeidsproces te creëren, teneinde het 
armoedeprobleem en de sociale uitsluiting in plattelandsgebieden aan te pakken; merkt op 
dat er veel armoede is in plattelandsgebieden, met name in de nieuwe lidstaten;

4. verzoekt de Commissie statistieken inzake armoede en sociale uitsluiting te verstrekken 
die niet alleen zijn uitgesplitst naar geslacht en leeftijd, maar waaraan ook de dimensie 
stad/platteland is toegevoegd;

5. roept de lidstaten op om de overgang van op landbouw georiënteerde gebieden naar 
plattelandsgebieden met een bredere economische basis te steunen;

6. verzoekt de lidstaten een beleid te voeren dat erop gericht is de algemene 
levensomstandigheden van vrouwen in plattelandsgebieden te verbeteren en de toekomst 
van plattelandsgebieden veilig te stellen door het aanbieden van diensten op het platteland, 
met name postdiensten, breedbanddiensten, culturele en sportcentra, brandweer en 
diensten van algemeen overheidsbestuur;

7. roept de lidstaten op om het zelfstandig ondernemerschap van vrouwen te bevorderen, 
zakelijke netwerken voor vrouwen, coaching- en begeleidingsmodellen of allianties van 
vrouwelijke ondernemers te steunen en initiatieven te ontwikkelen die gericht zijn op het 
bevorderen van de ondernemersgeest, vaardigheden en capaciteiten van vrouwen in 
plattelandsgebieden;

8. roept de lidstaten op om onbezoldigd en vrijwilligerswerk ideologisch en financieel te 
steunen;

9. roept de lidstaten op om in samenwerking met de regionale autoriteiten de oprichting van 
regionale expertisecentra voor vrouwen te stimuleren, met name vrouwen in de leeftijd 
van 25 tot 60 jaar die werkloos dreigen te worden, en hun stappen in de richting van 
zelfstandige arbeid of het ontwikkelen van diensten binnen hun eigen gemeenschap na
raadpleging van de bevolking en een behoeftenevaluatie te steunen;

10. roept de lidstaten op om onderwijs- en opleidingsfaciliteiten en ook de 
kinderopvanginfrastructuur, zorg voor ouderen en gehandicapten en de gezondheidszorg, 
met name de beschikbaarheid van eerstelijnsgezondheidszorg, te verbeteren; verzoekt de 
lidstaten zorg te dragen voor paramedische dienstverlening in plattelandsgebieden;

11. dringt er bij de lidstaten op aan om het gebrek aan goede vervoersinfrastructuur in 
plattelandsgebieden aan te pakken en een positief beleid voor het verbeteren van de 
toegang tot vervoer voor iedereen te ontwikkelen, aangezien het vervoer een rol zal 
blijven spelen bij het veroorzaken van sociale uitsluiting en ongelijkheid in de 
samenleving, waarvan hoofdzakelijk vrouwen het slachtoffer zijn;

12. roept de Commissie op om in het kader van de herziening van de 
plattelandsontwikkelingsprogramma's nauwlettend toe te zien op de integratie van het 
genderperspectief in de plattelandsontwikkelingsprogramma’s die door de lidstaten 
worden ingediend;
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13. roept de lidstaten op om bedrijven te steunen die in plattelandsgebieden investeren en 
kwalitatief hoogwaardige banen voor vrouwen bieden;

14. verzoekt de relevante nationale, regionale en lokale overheden om de deelname van
vrouwen aan plaatselijke actiegroepen en de ontwikkeling van plaatselijke 
partnerschappen in het kader van de as Leader aan te moedigen en zorg te dragen voor een 
evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in de bestuursraden;

15. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 
alsmede aan het Europees Economisch en Sociaal Comité, en het Comité van de Regio’s 
en aan de uitvoerende en gekozen organen die verantwoordelijk zijn voor gelijke kansen
op lokaal, regionaal en nationaal niveau.
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TOELICHTING

Inleiding

Het leven in plattelandsgebieden biedt vrouwen een veelheid aan mogelijkheden maar stelt 
hen ook voor vele problemen.
De ontwikkeling van plattelandsgebieden kan niet alleen afhankelijk worden gesteld van de 
landbouw; diversificatie binnen en buiten de agrarische sector is voor het bevorderen van een 
levensvatbare duurzame plattelandsontwikkeling van wezenlijk belang.1

Schattingen van de Europese Commissie wijzen uit dat de plattelandsgebieden 92 % van het 
grondgebied van de Europese Unie bestrijken en 56% van de EU-bevolking 
vertegenwoordigen. Qua sociale en economische structuur, geografie en cultuur vertonen deze 
gebieden opvallende verschillen. De plattelandseconomieën zorgen voor 45% van de totale 
gegenereerde bruto toegevoegde waarde en 53% van de totale werkgelegenheid, maar scoren
ten aanzien van een aantal sociaal-economische indicatoren vaak minder goed dan niet-rurale 
gebieden2. Plattelandsgebieden leveren qua groeipotentieel in een aantal nieuwe sectoren reële 
kansen op, men denke in dit verband aan de inrichting van rurale aantrekkingspunten en 
toeristische voorzieningen, de aantrekkelijkheid van deze gebieden als woon- en 
werkomgeving en het belang ervan als reservoir van natuurlijke hulpbronnen en waardevolle 
landschappen, nederzettingen met een rijke historie en bouwkundige overblijfselen, en 
beschermde gebieden zoals regionale en nationale parken.

De mondialiseringsprocessen hebben op de diverse plattelandsgebieden een verschillende 
uitwerking gehad, en hebben geleid tot de herstructurering en achteruitgang van de agrarische 
sector, de groei van de dienstensector en een toegenomen nadruk op technologie. Met name 
vrouwen worden getroffen door de gevolgen van de economische en sociale veranderingen 
die bepaalde gebieden ondergaan. Plattelandsvrouwen vormen geen homogene groep; daarom 
ervaren zij het effect van deze veranderingen op verschillende manieren. Hun specifieke 
situatie is afhankelijk van diverse factoren: de behoeften en interesses van vrouwen 
verschillen evenzeer als de mogelijkheden en de uitdagingen waarmee zij worden 
geconfronteerd.

Op 20 februari 2006 heeft de Europese Raad strategische richtsnoeren voor 
plattelandsontwikkeling aangenomen. Een volledige participatie van vrouwen en hun bijdrage 
aan de revitalisering van de lokale gemeenschappen, de oprichting van nieuwe bedrijven, de 
maximalisering van personele middelen, zijn van cruciaal belang voor het realiseren van de in 
de richtsnoeren uiteengezette prioriteiten, met name met betrekking tot de verbetering van de
levenskwaliteit in plattelandsgebieden, de bevordering van de diversificatie van de rurale 
economie en de verbetering van het concurrentievermogen van deze gebieden. Daarnaast is 
het voor een duurzame plattelandsontwikkeling van wezenlijk belang dat ervoor wordt 
gezorgd dat vrouwen en mannen gelijke kansen hebben.

  
1 Slotverklaring "Het zaad voor de toekomst van het platteland zaaien – Ontwikkeling van een beleid dat onze 
ambities waar kan maken", van 12 -14 november 2003", Europese Conferentie over plattelandsontwikkeling, 12-
14 november 2003, Salzburg.
2 Effectbeoordeling.
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Volgens de doelstellingen geformuleerd tijdens de Europese Raad van Lissabon van 2000, 
zou de Europese Unie vóór 2010 de meest concurrerende en dynamische op kennis 
gebaseerde economie van de wereld moeten worden, die in staat is tot duurzame economische 
groei met meer en betere banen en een hechtere sociale samenhang. Het bereiken van de 
doelstellingen van Lissabon vraagt om meer en betere inspanningen van de lidstaten, met 
name met betrekking tot de toegang van vrouwen tot de arbeidsmarkt. Vrouwen spelen een 
wezenlijke rol in de sociaal-politieke, de maatschappelijke, economische en ecologische 
ontwikkeling van plattelandsgebieden. Om niet het risico te lopen in het verwezenlijken van 
de doelstellingen van Lissabon achterop te raken, met name in de meest afgelegen en de 
meest op landbouw gerichte gebieden, moeten de Europese plattelandsgebieden hun 
mogelijkheden volledig moeten benutten.

De problematiek

Ondanks de dominantie van de stedelijke gebieden en de aandacht die in de verhandelingen 
van gekozen afgevaardigden, uitvoerende leden en besluitvormers van de centrale, lokale, 
hoofdstedelijke en regionale overheid en ook van de media naar de grote steden uitgaat, vindt 
het sociale en economische leven grotendeels in de plattelandsgebieden plaats. Hoewel steden 
ongetwijfeld bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de Lissabonagenda, 
biedt een duurzame ontwikkeling van plattelandsgebieden mogelijkheden die van vitaal 
belang zijn voor de groei van de Europese economie.

De indicatoren laten zien dat de arbeidsparticipatie van zowel mannen als vrouwen lager is in 
plattelandsgebieden. Voorts blijkt dat in veel EU-landen werkloosheid gekoppeld aan een 
gebrek aan diversificatie in de werkgelegenheid vaker bij vrouwen voorkomt dan bij mannen 
in plattelandsgebieden. In plattelandsgebieden is de arbeidsdeelname van vrouwen 
traditioneel lager, aangezien vrouwen die op boerderijen werkzaam zijn niet altijd tot de 
beroepsbevolking worden gerekend en er in vergelijking met stedelijke gebieden minder 
mogelijkheden zijn voor betaald werk.

In plattelandsgebieden vinden demografische, maatschappelijke en culturele veranderingen 
plaats. De veroudering van de bevolking - in heel Europa een belangrijk vraagstuk - treft met 
name de overwegend rurale gebieden in sommige lidstaten. De primaire zorg voor kinderen 
en andere afhankelijke personen is voornamelijk in handen van vrouwen. Vrouwen passen 
hun werktijden aan hun zorgtaken aan, en ondervinden daardoor op korte en lange termijn 
negatieve gevolgen voor wat betreft hun carrière, inkomen en pensioen. Dit geldt eveneens 
voor stedelijke gebieden, maar daar is de infrastructuur beter en zijn de reistijden korter omdat 
alles daar meer centraal is georganiseerd.

De plattelandsgebieden van Europa vertonen een grote verscheidenheid en omvatten vele 
belangrijke gebieden. Sommige plattelandsgebieden echter, in het bijzonder de
plattelandsgebieden die het meest afgelegen liggen, het meest door ontvolking zijn getroffen 
of het sterkst afhankelijk zijn van de landbouw, krijgen het de komende jaren bijzonder 
moeilijk en hebben bij het streven naar groei en duurzaamheid ondersteuning nodig. Vaak is 
hier sprake van een opeenstapeling van diverse problemen: een ongunstige 
bevolkingssamenstelling, lagere werkgelegenheid en hogere werkloosheid, lagere inkomens, 
een onevenwichtige verdeling van huishoudelijke taken, moeilijkheden bij het combineren 
van werk en gezinsleven, onvoldoende technische en maatschappelijke voorzieningen, 
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onvoldoende aanbod van verschillende soorten dienstverlening, dat wil zeggen de 
gezondheidszorg, het plaatselijk openbaar vervoer, kinderopvangfaciliteiten en 
maatschappelijke dienstverlening voor ouderen en zieken; een langzamere ontwikkeling van 
de tertiaire sector, onvoldoende vaardigheden en menselijk kapitaal; een gebrek aan 
onderwijs- en opleidingsvoorzieningen; een lager percentage gezinnen dat toegang heeft tot 
breedbandinternet; een gebrek aan zakelijke dienstverlening ter ondersteuning van projecten 
en bedrijven van vrouwen; lage investeringsactiviteiten; weinig vrouwen betrokken bij 
besluitvorming en planning, enzovoort.

In het Europa van vandaag ziet men niet alleen ongelijkheden in het ruraal-stedelijke 
spectrum, maar ook wanneer gekeken wordt naar het verschil tussen de rijkere en armere EU-
landen, waar ongelijkheden duidelijk in de gegevens op allerlei terreinen tot uiting komen, 
wat een goede reden is om voorrang te geven aan de behoeften van de nieuwe lidstaten. Er 
zijn verschillende groepen vrouwen in plattelandsgebieden - oudere en jongere, werkloze en 
economisch actieve vrouwen, boerinnen, vrouwen die in centraal gelegen en die welke in 
marginale gebieden wonen – en om die reden moeten er voor die verschillende groepen 
vrouwen ook verschillende activiteiten worden ontplooid. In de armere landen van de 
uitgebreide Unie, is het in de plattelandsgebieden waar de grootste ontberingen worden 
geleden1. Een potentieel probleem hierbij is de mogelijke opvatting dat de meer rurale en 
afgelegen regio’s van de nieuwe lidstaten weinig mogelijkheden bieden tot groei en hun 
aandeel van de investeringen mislopen; dit ondanks het feit dat er aanwijzingen zijn dat juist 
in deze gebieden de meeste ontberingen worden geleden en de levensstandaard het laagst is.

Een dergelijke situatie draagt in veel plaatsen bij tot een gestaag vertrek van met name jonge 
en goed opgeleide mensen. Aangezien een meerderheid van degenen die vertrekken vrouw is, 
heeft dat negatieve gevolgen voor het maatschappelijk leven in dat plattelandsgebied en de 
rurale economie. Verder leidt dit ook tot de achteruitgang van het aantal “gemeenschappelijke 
huishoudens”. De instellingen van de sociale infrastructuur en de diensten van openbaar 
belang hebben daar danig onder te lijden. Naast de wegtrekkende bevolking, vormen de 
waarneembaar lagere vruchtbaarheidcijfers een gevaar voor de ontwikkeling van deze regio’s
op middellange en lange termijn. 

Aanbevelingen

Vrouwen in plattelandsgebieden hebben bijzondere politieke aandacht nodig. De Rapporteur 
vraagt daarom om daadwerkelijke ondersteuning van plaatselijke initiatieven, om 
communautaire maatregelen en een geïntegreerde aanpak van plattelandsontwikkeling, met 
speciale aandacht voor vrouwen. Het integreren van de genderdimensie in de rurale sector 
moet een cruciale strategie worden, niet alleen voor het bevorderen van de gelijkheid tussen 
vrouwen en mannen maar ook voor duurzame economische groei. Specifieke maatregelen zijn 
van wezenlijk belang om de urgente problemen en behoeften van vrouwen in 
plattelandsgebieden aan te pakken. De Rapporteur benadrukt dat in de allereerste plaats de 
samenleving bewust moet worden gemaakt van de nadelige situatie van vrouwen in 
plattelandsgebieden. Voorts wijst de Rapporteur op de noodzaak om bij de 
effectbeoordelingen van het communautaire plattelandsontwikkelingsbeleid en ook bij alle 
budgettaire processen die gekoppeld zijn aan de tenuitvoerlegging van het beleid inzake 

  
1 First European Quality of Life Survey: urban - rural differences.
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plattelandsontwikkeling rekening te houden met de genderdimensie. Daarnaast zijn er voor 
het bijsturen van een onevenwichtige situatie financiële prikkels nodig om de plaatselijke 
autoriteiten aan te moedigen specifieke maatregelen toe te passen.

Plattelandsvrouwen zijn overal in de minderheid bij besluitvorming en planning. De beperkte 
deelname van vrouwen aan de besluitvorming leidt onvermijdelijk tot een eenzijdige visie bij 
het bepalen van de prioriteiten. De uitdaging voor de programma’s voor 
plattelandsontwikkeling bestaat erin de factoren aan te wijzen die de volledige deelname van 
vrouwen aan het plaatselijke economische en openbare leven in de weg staan, en specifieke 
initiatieven voor hen te ontplooien. Het is van belang om de ontwikkeling van netwerken te 
ondersteunen omdat deze grote veranderingen teweeg kunnen brengen op het gebied van de 
verbetering van de werkgelegenheid voor vrouwen, bijvoorbeeld door het oprichten van 
expertisecentra voor vrouwen die zich erop zouden kunnen richten vrouwen meer kansen te 
bieden, met name vrouwen in de leeftijd van 25 tot 60 jaar die werkloos dreigen te worden.
Ook is het belangrijk vrouwen te steunen in hun stappen in de richting van zelfstandige arbeid 
of het ontwikkelen van diensten binnen hun eigen gemeenschap na raadpleging van de 
bevolking en een behoeftenevaluatie.

Diversificatie is noodzakelijk voor de groei, werkgelegenheid en duurzame ontwikkeling in 
plattelandsgebieden. Het is van belang om de instroom en betrokkenheid van vrouwen in de 
nieuwe economische sectoren zoals telecommunicatie, vrijetijdsdiensten en verbetering van 
het milieu te bevorderen. Door als zelfstandige te gaan werken en kleine bedrijfjes op te 
richten kunnen vrouwen baanbrekend werk verrichten voor de innovatie en diversifiëring in 
plattelandsgebieden. Het toerisme, de kunstnijverheid en de inrichting van rurale 
aantrekkingspunten zijn groeisectoren in vele regio’s en bieden nieuwe mogelijkheden, zowel 
voor de diversifiëring van het boerenbedrijf als de ontwikkeling van micro-bedrijfjes in de 
plattelandseconomie in ruimere zin. Wanneer initiatieven ter bevordering van opleiding, 
voorlichting en ondernemerschap worden genomen, moet aandacht worden besteed aan de 
specifieke behoeften van vrouwen. Bovendien moet het succesvolle Leader-programma 
worden voortgezet omdat het vele vrouwen heeft geholpen om betaalde activiteiten op het 
gebied van toerisme, kunstnijverheid en regionale producten te ontwikkelen.

De afstand tussen woon- en werkplaats en de verschillende diensten staat in een 
plattelandsomgeving het combineren van werk en gezin in de weg. Vanwege de ongelijke 
verdeling van huishoudelijke taken tussen man en vrouw, zijn het vaak de vrouwen die 
worden geconfronteerd met het probleem om werk en gezinsleven met elkaar te combineren. 
De EU dient de lidstaten te ondersteunen om in nauw overleg met de gemeenschappen zowel 
in rurale als in stedelijke gebieden werk- en gezinsleven beter op elkaar af te stemmen, met 
name in de economische weinig ontwikkelde plattelandsregio's. Dit moet mogelijk worden 
gemaakt door een betere toegang tot werkgelegenheid, men denke daarbij in het bijzonder aan 
banen in dienst van de gemeenschap, door het genereren van externe hulp voor huishoudelijke 
taken en door de diverse mogelijkheden voor communicatie gemakkelijker toegankelijk te 
maken. Deze elementen behoren tot het publieke domein; er is echter nog een belangrijk 
element gekoppeld aan het veranderen van sociaal gedrag en dat betreft de verdeling van 
huishoudelijke taken tussen man en vrouw. Dit laatste moet echter individueel worden 
geregeld; de algehele ontwikkeling van de samenleving moet onverwijld worden doorgezet.


