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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om Kvinders 
Rettigheder og Ligestilling, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i 
det beslutningsforslag, det vedtager:

1. bifalder Kommissionens statusrapport fra 20121 og forslag til Rådets henstilling af 26. 
juni 2013 om foranstaltninger i medlemsstaterne til effektiv integration af romaerne2, 
med særligt fokus på adgang til beskæftigelse, bolig, uddannelse og sundhedspleje, 
hvorved medlemsstaterne opfordres til at indføre positive foranstaltninger og til at 
harmonisere strategierne for romaernes integration i deres kamp mod fattigdom og social 
udstødelse;

2. opfordrer medlemsstater, der desuden har modtaget landespecifikke henstillinger under 
det europæiske semester om romarelaterede spørgsmål, til at gennemføre dem hurtigt og 
til at bekæmpe forskelsbehandling, herunder på arbejdspladsen, til at inddrage 
civilsamfundet, herunder romaorganisationer, i beslutningsprocessen og til ikke blot at 
afsætte EU-midler, men også nationale midler og andre midler for at opfylde 
forpligtelserne i deres nationale strategier for romaernes integration;

3. opfordrer Kommissionen til i endnu højere grad at følge op på gennemførelsen af dens 
henstillinger og til at bruge alle sine instrumenter til at sikre, at medlemsstaterne 
forbedrer deres lovgivning og bekæmper forskelsbehandling og segregation;

4. påpeger, at dårlig beskæftigelsesegnethed og ringe beskæftigelsesfrekvenser blandt 
romakvinder, som hovedsageligt er forårsaget af mangel på job- og 
uddannelsesmuligheder, forskelsbehandling, mangel på adgang til uddannelse og deres 
dårlige uddannelses- og erhvervsuddannelsesniveau, er et nøgletema;     betoner derfor, at 
håndtering af bedre beskæftigelsesegnethed og højere beskæftigelsesrater samt 
bekæmpelse af forskelsbehandling både i skolen og på arbejdsmarkedet hører til blandt 
de vigtigste redskaber til at opnå en højere beskæftigelsesfrekvens, en lavere 
afhængighed af social understøttelse og til at minimere fattigdomsrisikoen, hvorved man 
styrker romakvinders finansielle uafhængighed og mærkbart forbedrer deres sociale 
inddragelse; 

5. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at behandle ligestilling mellem mænd og 
kvinder på en ensartet måde ved gennemførelsen af Europa 2020-strategien og de 
nationale reformprogrammer og til at prioritere arbejdet med hindringerne for kvinders 
deltagelse på arbejdsmarkedet højt;

6. opfordrer Kommissionen til at overvåge og evaluere, i hvilket omfang nationale strategier 
for romaers integration tager højde for kønsaspektet og situationen med mangeartede og 
tværsektorielle former for forskelsbehandling, som romakvinder udsættes for på de fire 
prioriterede områder, der er blevet fastlagt (beskæftigelse, sundhed, bolig og uddannelse), 
og navnlig med hensyn til ikke-forskelsbehandling og foranstaltninger til beskyttelse af 

                                           
1 COM(2012)226 endelig.
2 COM(2013)460 endelig.
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grundlæggende rettigheder;

7. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at analysere og fjerne hindringerne for 
romakvinders deltagelse på arbejdsmarkedet og endvidere til at lægge passende vægt på 
kvinders rolle i forbindelse med at motivere deres børn og medlemmer af deres 
fællesskab til uddannelse og senere deltagelse på arbejdsmarkedet;

8. opfordrer medlemsstaterne til at undersøge hindringerne for selvstændig virksomhed for 
romakvinder med henblik på at oprette programmer for at muliggøre tilgængelig, hurtig 
og billig registrering for iværksættere blandt romakvinder og til at give dem adgang til 
lån, herunder mikrolån, ledsaget af relevante rådgivnings- og uddannelsesprogrammer;

9. opfordrer medlemsstaterne til at oprette ordninger for mikrolån, der sigter mod opstart af 
små virksomheder og iværksætterinitiativer, hvor romakvinder er de foretrukne 
modtagere;

10. gentager, at uddannelseskløften inden for romabefolkningen indebærer et vigtigt 
kønsaspekt, eftersom der ifølge oplysninger findes en gennemsnitlig grad af 
analfabetisme blandt romakvinder på 68 % i sammenligning med 81 % blandt romamænd, 
ligesom indskrivningsfrekvensen i grundskolen kun beløber sig til 64 % blandt romapiger, 
og denne kløfte ses ligeledes med hensyn til indskrivningsfrekvensen til 
erhvervsuddannelser; bemærker, at der ganske vist er store forskelle mellem 
medlemsstaterne i forbindelse med disse statistikker;

11. påpeger, at begrænset adgang til uddannelse øger risikoen for tidlige ægteskaber og tidlig 
graviditet, hvilket fører til et tidligt frafald fra skolen og endvidere kan forårsage 
begrænsede beskæftigelsesmuligheder i voksenlivet, hvilket sammen med de andre 
faktorer medfører en højere fattigdomsrisiko; opfordrer derfor indtrængende alle 
relevante aktører til at bryde denne onde cirkel; 

12. er af den opfattelse, at en forøget seksualundervisning blandt romaelever kunne have en 
positiv indvirkning på at minimere tilfælde af skolefrafald, hvilket ofte er en konsekvens 
af tidlig graviditet og tidligt ægteskab;

13. opfordrer medlemsstaterne til at udarbejde og lancere familieplanlægningsprogrammer 
(bevidstgørelsesaktiviteter, finansiel tilgængelighed) for at forbedre sundheden blandt 
romakvinder; opfordrer også medlemsstaterne til at nedbringe børnedødelighed, 
mødredødelighed og antallet af tidlige fødsler via en tidlig opfølgning og overvågning af 
gravide kvinder og graviditetskonsultationer;

14. opfordrer medlemsstaterne, når de gennemfører deres nationale integrationsstrategier for 
romaer, og Kommissionen, når den foretager koordineringen og evalueringen af disse 
strategier, til i højere grad at prioritere de foranstaltninger, der sigter mod uddannelse af 
piger og bekæmpelse af for tidligt skolefrafald og skolefravær;

15. opfordrer Kommissionen til også at gennemføre et perspektiv, der tager hensyn til 
kønsaspektet, i forbindelse med udbuddet af sundhedsydelser for at sikre adgang til dem 
for piger og kvinder fra marginaliserede romasamfund;
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16. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gennemføre systematiske 
uddannelsesprogrammer om kønssensitivitet og kulturelle særegenheder for leverandører 
af sociale tjenester og sundhedspleje;

17. fremhæver, at uddannelse af romapiger har en kompleks betydning for at forbedre 
romabefolkningens liv, da det blandt andet er en afgørende betingelse for at øge 
beskæftigelsesegnetheden blandt romakvinder og derved gøre det nemmere for dem at 
komme ind på arbejdsmarkedet og sikre indkomstgaranti, hvilket er et vigtigt forhold for 
at overvinde fattigdom og social udstødelse; konstaterer endvidere, at en forbedring af 
undervisernes kendskab til romakulturen hjælper med at nedbringe risikoen for 
udstødelse;  anmoder som følge deraf medlemsstaterne om at bekæmpe segregation og 
sikre mere inklusiv og tilgængelig uddannelse og kulturelt sensitive 
undervisningsmetoder med inddragelse af skolemedarbejdere med romabaggrund samt 
forældre og samtidig at prioritere tilpasningen af forbedrede arbejdskvalifikationer til 
efterspørgslen på arbejdsmarkedet;

18. understreger behovet for at sikre lige adgang uden forskelsbehandling til uddannelses- og 
erhvervsuddannelsessystemer; opfordrer medlemsstaterne til at fremme programmer til 
uddannelse af undervisere med henblik på at forbedre romabørns, navnlig romapigers, 
uddannelse; understreger i den forbindelse ligeledes den særlige betydning, som pigers 
sociale referencegruppe har, herunder forældre, familiemedlemmer eller venner, som 
spiller en central rolle inden for uddannelses- og karriererådgivning; opfordrer ligeledes 
medlemsstaterne til at fremme pigers uddannelse gennem hele processen ved blandt andet 
at støtte de personer, som har den største indflydelse på unge mennesker;  

19. opfordrer Kommissionen til at støtte integreret, køns- og kultursensitiv uddannelse, der 
gør uddannelse mere attraktiv for marginaliserede romasamfund;

20. opfordrer medlemsstaterne til at fremme indarbejdelsen af positive handlinger i strategier 
for menneskelige ressourcer, f.eks. uddannelseskurser, kurser i læsefærdighed og 
praktikophold for romakvinder, som en måde, hvorpå deres beskæftigelsesegnethed 
fremmes både inden for den offentlige og private sektor;

21. fremhæver, at unge romaer er særligt udsatte over for arbejdsløshed og af den årsag er i 
fare for at blive udstødt fra det almindelige samfund over en længere periode og således 
ligeledes har en højere risiko for at blive ramt af fattigdom; sætter derfor fokus på 
betydningen af at fremme regelmæssigt fremmøde i skolen og at færdiggøre en 
uddannelse på primær- og/eller sekundærtrinnet samt en erhvervsuddannelse på et senere 
tidspunkt, hvilket i samvirke med håndfaste politikker om bekæmpelse af 
forskelsbehandling kan forøge beskæftigelsesegnetheden og inddragelsen i de sociale 
sikringssystemer i medlemsstaterne drastisk blandt unge romaer; opfordrer endvidere 
medlemsstaterne til at udbyde målrettede stipendier og rådgivning til romastuderende på 
det sekundære og tertiære uddannelsestrin, således at et stigende antal romastuderende, 
navnlig piger, kan opnå et passende uddannelsesniveau; 

22. opfordrer medlemsstaterne til at handle og træffe de nødvendige foranstaltninger for at 
forøge romaers deltagelse i erhvervsuddannelse og livslang læring blandt romaer med 
henblik på at øge deres chancer på arbejdsmarkedet og reducere fattigdom; 
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23. opfordrer til at støtte og fremme romabefolkningens indtræden på arbejdsmarkedet;   
konstaterer, at der med henblik på at differentiere arbejdsforvaltningstjenester og -
foranstaltninger og at udvikle vejledningsprocesser er behov for assisterende 
medarbejdere og sagsbehandlere med romabaggrund;

24. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at oprette et specifikt rådgivnings- og 
støttesystem på uddannelsesområdet via lokalt baseret uddannelse og sociale tjenester fra 
tidlig barndom til gymnasiet for unge romaer med særlig opmærksomhed rettet mod 
kønsaspektet;

25. er af den holdning, at en tilpasning af det sociale sikringssystem er en nødvendighed for 
at fremme et anstændigt liv for alle, samtidig med at man tilskynder til aktiv deltagelse på 
arbejdsmarkedet, forbedrer beskæftigelsesmulighederne og bekæmper 
forskelsbehandling;  opfordrer til at fremme integrationen af romabefolkningen og at 
effektivisere og sikre mere inklusive social- og sundhedstjenester;  

26. bemærker, at en forbedret adgang til sundhedstjenester og en øget indsats med henblik på 
at sikre lige adgang til børnepasningsmuligheder af høj kvalitet med det formål at forene 
familie- og arbejdsliv og lige adgang til førskoleundervisning af høj kvalitet, tjenester til 
børns udvikling og uddannelse baseret på partnerskab med forældre, navnlig i 
landområder, ville have en positiv indvirkning på integrationen af romaer og den faglige 
integration af romakvinder;   betoner i den sammenhæng medlemsstaternes ansvar for at 
investere i et øget antal medarbejdere og kvaliteten af deres børnepasningsfaciliteter med 
henblik på at nå Barcelona-målene for børnepasningsfaciliteter;

27. anmoder medlemsstaterne om fuldt ud at udnytte mulighederne i strukturfondene, navnlig 
Den Europæiske Socialfond (ESF), for at forbedre både uddannelses- og 
beskæftigelsessituationen for romaer, således at de kunne have en reel udsigt til social 
inddragelse og undslippe de vedvarende høje fattigdomsrater;   opfordrer indtrængende 
medlemsstaterne til regelmæssigt at overvåge fremskridt, især med hensyn til akademisk 
uddannelse og erhvervsuddannelse for unge romaer, navnlig kvinder;   

28. opfordrer til at sikre ligebehandling på boligområdet og til at reducere usikkerheden;

29. understreger, at forebyggelsen af marginalisering skal begynde i barndommen; mener, at 
det er vigtigt at anvende en tilgang, der er rettet mod forskellige generationer af kvinder, 
for at sætte en stopper for videreførelsen af fattigdom mellem flere generationer;

30. opfordrer medlemsstaterne til at fjerne de problemer med territorial adskillelse, 
tvangsudsættelser og hjemløshed, som romamænd og -kvinder udsættes for, og til at 
etablere effektive og gennemsigtige boligpolitikker;

31. opfordrer til at udvikle romaernes sprog og kultur, administrative strukturer vedrørende 
romaanliggender, til at styrke politikken vedrørende romabefolkningen og 
gennemførelsen heraf og til at øge deltagelsen i det internationale samarbejde vedrørende 
romaspørgsmål;

32. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at tage fat om spørgsmålet om vold mod 
kvinder, vold i hjemmet og alle former for seksuel udnyttelse og til at bekæmpe 
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menneskehandel, som berører et stort antal romakvinder, og som ofte er resultatet af 
fattigdom og social udstødelse blandt romakvinder som følge af arbejdsløshed og mangel 
på uddannelse;

33. opfordrer Kommissionen til at tage højde for Rådets konklusioner, hvoraf det fremgår, at 
der skal lægges særlig vægt på romakvinders og -pigers interesser og vanskeligheder, og 
hvori der henstilles til, at der tages højde for kønsaspektet i alle politikker og 
foranstaltninger for integration af romaer;

34. opfordrer Kommissionen til at anvende en systematisk tilgang til at sikre lighed mellem 
kønnene og romakvinders aktive deltagelse som forandringsagenter, der i øjeblikket ikke 
er at finde i de nationale strategier for integration af romaer;

35. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at medtage kapacitetsopbygning blandt 
og styrkelse af romakvinder som en horisontal målsætning inden for alle prioriterede 
områder af EU's strategi for integration af romaer;

36. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sørge for en stærkere og mere effektiv 
inddragelse af romakvinder i gennemførelsen af de nationale strategier for integration af 
romaer;

37. opfordrer indtrængende medlemsstaterne og EU-tiltrædelseslandene til at sikre, at de 
nationale strategier vil tilskynde til styrkelse, kapacitetsopbygning og 
lederskabsprogrammer for romakvinder og -piger, der indtager en særlig rolle i 
fællesskabsopbygningsprocessen;

38. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at indsamle, analysere og offentliggøre 
pålidelige statistiske data, der er opdelt efter køn, for at kunne foretage en evaluering og 
hensigtsmæssig ajourføring af strategierne og for at måle, hvilke konsekvenser projekter 
og tiltag, som indgår i strategierne, har for romakvinder.
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