
Cursiefje 

2021/3 | Tijdschrift Grondrechten en armoede - 60 

Armoede is (ook) een zaak van vrouwen 
 
Onder de rubriek “thema’s”, die 

terug te vinden is op de website van 

het Tijdschrift voor Grondrechten en 

armoede, is geen aparte categorie 

voorzien die handelt over de 

specifieke problematiek van vrouwen 

in armoede. Toch heeft armoede een 

belangrijke gendergerelateerde 

component. In de Code Civil van 

Napoleon was geen tuchtigingsrecht 

van de man tegenover zijn vrouw 

voorzien.1 Niet omdat Napoleon zo’n 

grote voorvechter van 

vrouwenrechten was, maar omdat hij 

dit tuchtigingsrecht zo 

vanzelfsprekend vond, dat deze 

bevestiging niet nodig was.2 Ik durf te 

wedden dat het Tijdschrift voor 

Grondrechten en armoede geen 

aparte rubriek voorziet voor vrouwen 

omwille van dezelfde reden: omdat 

het gewoonweg zo vanzelfsprekend is 

dat dit tijdschrift ook oog heeft voor 

de gendergerelateerde perikelen die 

armoede met zich meebrengt, dat deze 

bevestiging niet nodig is. 

 

Vrouwen vormen een niet 

onaanzienlijk deel van onze 

bevolking. In het “mainstream” 

debat rond armoede worden ze quasi 

nooit behandeld als aparte groep, met 

eigen behoeftes en problemen. 

                                                
1 D. DEMETS, De positie van de vrouw in 

het ontwerp Laurent, masterproef Rechten 

Ugent, 2017, 

https://libstore.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/

349/383/RUG01-

002349383_2017_0001_AC.pdf, 57.  
2 Zo werd ons immers anekdotisch verteld in 

de cursus privaatrechtsgeschiedenis.  
3 “Waarom vrouwen in én buiten de 

daklozenopvang meer aandacht verdienen”, 

7 maart 2020, te raaplegen op 

https://joop.bnnvara.nl/opinies/waarom-

vrouwen-in-en-buiten-de-daklozenopvang-

meer-aandacht-verdienen.  
4 Ibid.  
5 Studie (Directoraat-Generaal voor Intern 

Beleid van de Unie). Sexual exploitation and 

Tegelijkertijd brengt armoede voor 

vrouwen tal van genderspecifieke 

moeilijkheden met zich mee. Menstruatie-

armoede, een kwestie die recent nog in de 

media kwam, is slechts het topje van de 

ijsberg. Daklozenopvang, bijvoorbeeld, is 

vooral aangepast aan de behoeften van 

mannen. Dit komt omdat het grootste deel 

van de mensen die de nacht op straat 

doorbrengen man is.3 Niet omdat mannen 

een groter risico op armoede lopen, maar 

omdat vrouwen vaak anders omgaan met 

deze problematiek. Zo zullen vrouwen in 

financiële nood sneller tijdelijk worden 

opgevangen door familie en vrienden, en 

doen vrouwen er dikwijls alles aan om niet 

op straat te hoeven leven.4 Werkelijk alles; 

armoede en dakloosheid zijn twee van de 

meest frequente oorzaken van prostitutie.5 

Het hoeft geen betoog dat vrouwen die zich 

in deze situatie bevinden tegelijk ook 

bijzonder kwetsbaar zijn voor seksueel 

geweld, een andere typisch vrouwelijke 

kwestie.  

Armoede heeft daarnaast nog vele andere 

gezichten. Het is niet alleen een zaak van 

gender maar ook een zaak van ras en 

leeftijd. Het is immers zo dat women of 

color een groter risico lopen op armoede.6 

Hetzelfde geldt voor oudere vrouwen, die 

de pensioengerechtigde leeftijd bereikt 

hebben.7 In de Radio 1-podcast “Moeders 

prostitution and its impact on gender equality, 

januari 2014, PE 493.040, p. 17-18, te raadplegen 

op 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etu

des/join/2014/493040/IPOL-

FEMM_ET%282014%29493040_EN.pdf. 
6 “The basic facts about women in poverty”, Center 

for American Progress, 3 augustus 2020, te 

raadplegen op 

https://www.americanprogress.org/issues/women/re

ports/2020/08/03/488536/basic-facts-women-

poverty/. 
7 “Vrouwen lopen onevenredig veel risico op 

armoede in de EU, zegt VN-deskundige”, 

Regionaal informatiecentrum van de Verenigde 

Naties, 8 maart 2021, te raadplegen op 

https://unric.org/nl/vrouwen-lopen-onevenredig-
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ten laste”8 doen drie gepensioneerde 

dames hun verhaal. Een voor een 

getuigen ze over hoe het vervullen 

van de traditionele rol - die van vrouw 

en moeder - die hen ooit werd 

opgelegd hen uiteindelijk met niets 

achterliet. De vrouwen zetten hun 

dienstbetrekking stop om voor de 

kinderen te zorgen of om het 

huishouden te doen, eveneens hard en 

nobel werk, maar tegelijkertijd 

worden geen pensioenrechten 

opgebouwd. Na het vroegtijdig 

overlijden van een partner of een 

echtscheiding, vallen de vrouwen 

door de gaten van het systeem van de 

sociale zekerheid; het opvangnet dat 

voor hen is voorzien, dekt amper het 

levensnoodzakelijke. Ze blijven met 

niets achter: de kinderen zijn het huis 

uit, de man is weg, en financiële 

stabiliteit is een ongrijpbare luxe. De 

periode waar het de regel was dat een 

vrouw professioneel een stap opzij 

zette voor haar gezin, is nog niet lang 

vervlogen; veel vrouwen dragen 

vandaag nog de gevolgen van de 

genderpatronen van vroeger. Dit 

probleem treft in verhouding veel 

meer vrouwen dan mannen. Het gaat 

hier niet om een ongelukkig lek in de 

pensioenregeling; dit is een 

genderkwestie.   

Ook in de covid-19-pandemie is 

gebleken dat traditionele rolpatronen 

voor vrouwen nadelige (financiële) 

effecten hebben. Tijdens de 

coronacrisis steeg het risico op 

armoede fors, niet in het minste voor 

vrouwen.9 De typische rol van 

moeder die in de regel omvangrijker 

is dan die van vader, is niet alleen een 

belangrijke reden voor de loonkloof, 

                                                
veel-risico-op-armoede-in-de-eu-zegt-vn-

deskundige/.  
8 Podcast te raadplegen op 

https://open.spotify.com/show/4lt3TIObkXd

uSrXLDgukbS?si=ahRJ5m0-

RPyTMzO1IPULTg.  
9 “Vrouwen lopen onevenredig veel risico 

op armoede in de EU, zegt VN-deskundige”, 

maar ook één van de redenen waarom 

vrouwen op professioneel vlak meer zullen 

lijden onder de gevolgen van de 

pandemie.10 De scholen zijn gesloten, en 

kinderen behoeven zorg. De 

verantwoordelijke: moeder. Werk komt dan 

niet op de eerste plaats.  

Daarnaast zegt wie “coronavirus” zegt, in 

dezelfde adem ook “zorg”. Vrouwen zijn 

overgerepresenteerd in de zorgsector, waar 

de werklast hoog is en de verloning vaak 

disproportioneel laag.11 Men kan zich 

inbeelden dat de immense werkdruk tijdens 

de pandemie, in verhouding tot de vaak niet 

zo hoge lonen ook bepaalde (o.a. financiële) 

risico’s met zich meebrengt. Deze crisis 

lijkt een gepast en symbolisch moment om 

dit gendergerelateerd probleem aan te 

kaarten en actie te ondernemen.  

Zoals eerder vermeld, is dit slechts het topje 

van de ijsberg. Deze verhalen zijn maar 

voorbeelden uit een brede waaier van 

moeilijkheden gerelateerd aan armoede, 

waar vrouwen vandaag omwille van hun 

vrouw-zijn - nog steeds - tegen moeten 

opboksen. Daarom is armoede, in al haar 

vormen en maten, ook een zaak van 

vrouwen.  

Nona De Dier 

Student 

Regionaal informatiecentrum van de Verenigde 

Naties, 8 maart 2021, te raadplegen op 

https://unric.org/nl/vrouwen-lopen-onevenredig-

veel-risico-op-armoede-in-de-eu-zegt-vn-

deskundige/.  
10 Ibid. 
11 Ibid.  
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