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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. is ingenomen met het voortgangsverslag 20121 van de Commissie en het voorstel voor een 
aanbeveling van de Raad van 26 juni 2013 over effectieve maatregelen ter bevordering 
van de integratie van de Roma in de lidstaten, waarin bijzondere aandacht wordt besteed 
aan toegang tot werkgelegenheid, huisvesting, onderwijs en gezondheidszorg en waarin de 
lidstaten worden opgeroepen om positieve actie te ondernemen en om strategieën voor de 
integratie van de Roma horizontaal te integreren in hun strijd tegen armoede en sociale 
uitsluiting;

2. verzoekt de lidstaten die daarnaast landenspecifieke aanbevelingen hebben gekregen in 
het kader van het Europees semester met betrekking tot Roma-vraagstukken om deze 
aanbevelingen snel uit te voeren en discriminatie, onder meer op de werkplek, te 
bestrijden, om het maatschappelijk middenveld – met inbegrip van Roma-organisaties –
bij de besluitvorming te betrekken en niet enkel EU-middelen maar ook nationale en 
andere middelen vrij te maken om de verbintenissen uit de nationale strategieën voor de 
integratie van de Roma na te komen;

3. verzoekt de Commissie nog nauwer toezicht uit te oefenen op de uitvoering van haar 
aanbevelingen en al haar instrumenten te benutten om ervoor te zorgen dat de lidstaten 
hun wetgeving verbeteren en discriminatie en segregatie tegengaan;

4. benadrukt dat de lage inzetbaarheid op de arbeidsmarkt en de lage arbeidsparticipatie van 
Roma-vrouwen – grotendeels te wijten aan een gebrek aan arbeids- en opleidingskansen, 
discriminerende praktijken, een gebrekkige toegang tot onderwijs en hun lage 
opleidingsniveau – een centrale kwestie is; benadrukt daarom dat het aanpakken van de 
lage inzetbaarheid en van discriminatie op school en op de arbeidsmarkt enkele van de 
belangrijkste instrumenten zijn om een hogere participatiegraad te verwezenlijken, de 
afhankelijkheid van sociale bijstand te verlagen en de kans op armoede te verkleinen, en 
zo tegelijkertijd de financiële autonomie en de sociale integratie van Roma-vrouwen 
aanzienlijk te verbeteren;

5. verzoekt de lidstaten en de Europese Commissie om de gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen coherent aan te pakken bij de uitvoering van de EU 2020-strategie en de 
nationale hervormingsprogramma's, en hoge prioriteit te geven aan het wegwerken van 
belemmeringen voor de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen;

6. verzoekt de Commissie te controleren en te beoordelen tot op welke hoogte in de 
nationale strategieën voor de integratie van de Roma rekening wordt gehouden met het 
genderperspectief en met de meervoudige en intersectionele discriminatie van Roma-
vrouwen in de vier prioritaire domeinen die worden vastgesteld (werkgelegenheid, 
gezondheid, huisvesting en onderwijs), met name ten aanzien van de maatregelen om 
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discriminatie te voorkomen en de grondrechten te beschermen;

7. verzoekt de Commissie en de lidstaten om de belemmeringen die de participatie van 
Roma-vrouwen op de arbeidsmarkt in de weg staan te analyseren en weg te nemen en om 
voorts voldoende aandacht te besteden aan de rol die vrouwen kunnen spelen in het 
motiveren van hun kinderen en de leden van hun gemeenschap om onderwijs te volgen en 
om later deel te nemen aan de arbeidsmarkt;

8. dringt er bij de lidstaten op aan om zich te buigen over de belemmeringen die Roma-
vrouwen verhinderen om als zelfstandige te werken, met het doel programma's te 
ontwikkelen die Roma-vrouwen in staat stellen zich op een toegankelijke, snelle en 
goedkope manier als ondernemer te registreren, en om hen toegang bieden tot kredieten –
met inbegrip van microkredieten – in combinatie met de nodige advies- en 
opleidingsprogramma's;

9. verzoekt de lidstaten om systemen voor microleningen aan kleine start-ups en aan 
ondernemers uit te werken die vooral gericht zijn op Roma-vrouwen;

10. herhaalt dat bij de lacunes in het onderwijs aan Roma-kinderen sprake is van een 
belangrijke genderdimensie, aangezien de alfabetiseringsgraad van Roma-vrouwen 
gemiddeld 68 % bedraagt en van Roma-mannen 81 %, slechts 64 % van de Roma-meisjes 
wordt ingeschreven voor het basisonderwijs, en deze kloof ook kan worden waargenomen 
in het aantal inschrijvingen voor beroepsopleidingen; merkt op dat er in deze statistische 
gegevens wel grote verschillen tussen de lidstaten bestaan;

11. benadrukt dat de beperkte toegang tot onderwijs bijdraagt aan huwelijken op jonge leeftijd 
en vroege zwangerschappen, die op hun beurt leiden tot voortijdig schoolverlaten, 
waardoor de werkgelegenheidsmogelijkheden op volwassen leeftijd worden beperkt en, in 
combinatie met andere factoren, de kans op armoede toeneemt; dringt er daarom bij alle 
relevante actoren op aan om deze vicieuze cirkel te doorbreken; 

12. is van oordeel dat de toenemende seksuele voorlichting onder Roma-leerlingen een 
positief effect kan hebben op de terugdringing van voortijdig schoolverlaten, aangezien dit 
vaak een gevolg is van vroege zwangerschappen en huwelijken op jonge leeftijd;

13. verzoekt de lidstaten geboorteregelingsprogramma's (voorlichting, financiële 
ondersteuning) te ontwikkelen en op te starten om de gezondheid van Roma-moeders te 
verbeteren; verzoekt de lidstaten ook om de kindersterfte, de moedersterfte en het aantal 
vroeggeboorten te beperken door zwangere vrouwen reeds in de prille fasen van de 
zwangerschap te volgen en te begeleiden en door te voorzien in voorlichting voor 
moeders;

14. verzoekt de lidstaten, bij de tenuitvoerlegging van hun nationale integratiestrategieën voor 
de Roma, en de Commissie, bij de coördinatie en evaluatie van die strategieën, prioriteit te 
verlenen aan maatregelen die gericht zijn op onderwijs voor meisjes en de strijd tegen 
voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim;

15. verzoekt de Commissie om ervoor te zorgen dat bij de verlening van gezondheidsdiensten 
rekening wordt gehouden met het genderperspectief, onder meer om zo te verzekeren dat 
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meisjes en vrouwen uit gemarginaliseerde Roma-gemeenschappen toegang krijgen tot 
deze diensten;

16. verzoekt de Commissie en de lidstaten om te voorzien in systematische 
opleidingsprogramma's over genderbewustheid en culturele eigenheden voor sociale 
diensten en zorgverleners;

17. beklemtoont dat het bieden van onderwijs aan Roma-meisjes een meervoudig positief 
effect heeft op de leefomstandigheden van de Roma, omdat dit onder meer een essentiële 
voorwaarde vormt voor het vergroten van de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt van Roma-
vrouwen, de toegang tot de arbeidsmarkt vergemakkelijkt, inkomenszekerheid biedt en 
cruciaal is om armoede en sociale uitsluiting te kunnen overwinnen; merkt op dat het 
verhogen van de kennis van leraren over de Roma-cultuur helpt om uitsluiting te 
verminderen; verzoekt de lidstaten daarom segregatie tegen te gaan, voor inclusiever en 
toegankelijker onderwijs en cultuurbewuste leermethoden te zorgen en schoolassistenten 
met een Roma-achtergrond en ouders daarbij te betrekken, en de verbetering van 
beroepsvaardigheden die aansluiten op de behoeften van de arbeidsmarkt als prioriteit te 
laten gelden;

18. wijst erop dat gelijke toegang tot de onderwijs- en opleidingssystemen moet worden 
verzekerd, zonder enige discriminatie; verzoekt de lidstaten programma's uit te werken 
voor de opleiding van leerkrachten om er zo voor te zorgen dat meer Roma-kinderen, en 
met name meisjes, naar school gaan; benadrukt in dit verband ook dat de sociale 
betrekkingen tussen meisjes onderling en met ouders, verwanten of vrienden een cruciale 
rol spelen in de opleiding en beroepskeuze van Roma-meisjes; roept de lidstaten op het 
gehele onderwijsproces van meisjes te bevorderen, onder meer door diegenen door wie 
jongeren het meest worden beïnvloed te ondersteunen; 

19. verzoekt de Commissie om steun te verlenen voor geïntegreerd, genderbewust en 
cultuurbewust onderwijs, waardoor het onderwijs aantrekkelijker wordt voor 
gemarginaliseerde Roma-gemeenschappen;

20. verzoekt de lidstaten om de opname van positieve maatregelen in personeelsstrategieën te 
stimuleren, bijvoorbeeld in de vorm van opleidingen, lessen om te leren lezen en schrijven 
en stages voor Roma-vrouwen, om zo hun inzetbaarheid in de publieke en de private 
sector te bevorderen;

21. benadrukt dat Roma-jongeren bijzonder kwetsbaar zijn voor werkloosheid, en daardoor 
het gevaar lopen op lange termijn te worden uitgesloten van de reguliere samenleving en 
daardoor ook een groter risico lopen op armoede; onderstreept daarom hoe belangrijk het 
is toe te zien op een regelmatige aanwezigheid op school en op afronding van het basis- en 
voortgezet onderwijs, alsook op de mogelijkheid in een later stadium een 
beroepsopleiding te volgen, aangezien dit – in combinatie met een streng 
antidiscriminatiebeleid en de schepping van banen – de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt 
en integratie in de nationale socialezekerheidsstelsels van Roma-jongeren aanzienlijk kan 
verbeteren; verzoekt de lidstaten voorts om te voorzien in gerichte beurzen en begeleiding 
voor Roma-studenten in het secundaire en tertiaire onderwijs, zodat meer Roma-studenten 
en met name Roma-meisjes een behoorlijk onderwijsniveau kunnen behalen;
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22. spoort de lidstaten aan maatregelen te treffen en de nodige stappen te zetten om ervoor te 
zorgen dat meer Roma deelnemen aan beroepsopleidingen en een leven lang leren, om 
hun kansen op de arbeidsmarkt zo te vergroten en armoede te bestrijden;

23. pleit ervoor om de toegang van de Roma-bevolking tot de arbeidsmarkt te ondersteunen 
en te bevorderen; merkt op dat er, om de diensten en maatregelen van arbeidsbureaus te 
differentiëren en om begeleidingsprocessen te ontwikkelen, ondersteunende medewerkers 
en casemanagers nodig zijn die zelf een Roma-achtergrond hebben;

24. verzoekt de Commissie en de lidstaten een specifiek begeleidings- en 
ondersteuningssysteem voor het onderwijs te creëren via sociale en onderwijsdiensten 
voor Roma-jongeren die uitgaan van de gemeenschap zelf, vanaf jonge leeftijd tot in het 
hoger onderwijs, en daarbij specifieke aandacht te schenken aan genderkwesties;

25. is van mening dat socialezekerheidsstelsels moeten worden aangepast om een waardig 
leven voor iedereen en actieve arbeidsparticipatie te stimuleren, door te zorgen voor betere 
kansen op de primaire arbeidsmarkt en discriminatie te bestrijden; gelooft dat de integratie 
van de Roma-bevolking moet worden gestimuleerd en dat sociale en 
gezondheidszorgdiensten inclusiever moeten worden en gerichter moeten worden 
vormgegeven;

26. merkt op dat betere toegang tot gezondheidsdiensten en verhoogde inspanningen voor 
gelijke toegang tot kwalitatief hoogwaardige kinderopvang met het oog op het combineren 
van werk en gezin, alsook tot kwaliteitsvol onderwijs op jonge leeftijd, 
ontwikkelingsdiensten voor jonge kinderen en tot onderwijs dat uitgaat van een 
partnerschap met de ouders, met name in plattelandsgebieden een positief effect kunnen 
hebben op de integratie van Roma en de participatie van Roma-vrouwen op de 
arbeidsmarkt; beklemtoont in dit verband dat het de verantwoordelijkheid van de lidstaten 
is te investeren in de personeelsuitbreiding en de kwaliteit van hun faciliteiten voor 
kinderopvang om de Barcelona-doelstellingen met betrekking tot kinderopvang te 
behalen;

27. verzoekt de lidstaten om de mogelijkheden die de structuurfondsen, en met name het 
Europees Sociaal Fonds (ESF), bieden ten volle te benutten om de onderwijs- en de 
arbeidssituatie van Roma te verbeteren en hun zo reële vooruitzichten te bieden op sociale 
integratie en op het ontkomen aan de aanhoudend hoge armoedecijfers; spoort de lidstaten 
ertoe aan regelmatig de balans op te maken van de vorderingen, met name op het gebied 
van onderwijs en opleiding van jonge Roma, en in het bijzonder Roma-vrouwen; 

28. dringt aan op gelijke behandeling bij woningvoorziening en op het verminderen van de 
onzekerheid;

29. wijst erop dat marginalisatie al vanaf heel jonge leeftijd moet worden voorkomen; acht het 
van essentieel belang om een aanpak te hanteren waarin aandacht wordt besteed aan 
verschillende generaties vrouwen om zo de overdracht van armoede van generatie op 
generatie een halt toe te roepen;

30. verzoekt de lidstaten een einde te maken aan de ruimtelijke segregatie, de gedwongen 
uitzetting en de dakloosheid van Roma-mannen en -vrouwen en om een doeltreffend en 
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doorzichtig huisvestingsbeleid vast te stellen;

31. roept ertoe op de Roma-taal en -cultuur te ontwikkelen en bevorderen, om administratieve 
structuren voor Roma-kwesties te ontwikkelen, om het Roma-beleid en de uitvoering 
daarvan te versterken, en om de deelname aan internationale samenwerking op het vlak 
van Roma-kwesties te verhogen;

32. verzoekt de lidstaten met klem om geweld tegen vrouwen, huiselijk geweld en seksuele 
uitbuiting in al zijn vormen aan te pakken en om mensenhandel te bestrijden, aangezien 
deze problemen veel Roma-vrouwen treffen en vaak het gevolg zijn van de verarming en 
sociale uitsluiting waarmee deze vrouwen vanwege werkloosheid en een gebrek aan 
opleiding te kampen hebben;

33. verzoekt de Commissie om rekening te houden met de conclusies van de Raad waarin 
wordt verklaard dat "bijzondere aandacht moet worden geschonken aan de belangen en 
problemen van Roma-vrouwen en -meisjes" en wordt opgeroepen tot de toepassing van 
een genderperspectief in alle beleidslijnen en maatregelen die betrekking hebben op de 
integratie van de Roma;

34. verzoekt de Commissie om systematisch aandacht te besteden aan gendergelijkheid en de 
actieve participatie van Roma-vrouwen als katalysator voor verandering, aangezien dat 
momenteel niet het geval is in de nationale strategieën voor de integratie van de Roma;

35. verzoekt de Commissie en de lidstaten de capaciteitsopbouw en de versterking van de 
positie van Roma-vrouwen als horizontale doelstelling op te nemen in alle prioritaire 
gebieden van de strategie van de EU voor de integratie van de Roma;

36. verzoekt de Commissie en de lidstaten om Roma-vrouwen nauwer en effectiever te 
betrekken bij de uitvoering van de nationale strategieën voor de integratie van de Roma;

37. dringt er bij de lidstaten en de kandidaat-lidstaten van de EU op aan om ervoor te zorgen 
dat de nationale strategieën de versterking van de positie van Roma-vrouwen en -meisjes, 
capaciteitsopbouw en leiderschapsprogramma's voor Roma-vrouwen en -meisjes 
bevorderen, aangezien deze vrouwen en meisjes een specifieke rol spelen in de 
gemeenschapsopbouw;

38. verzoekt de Commissie en de lidstaten naar geslacht opgesplitste betrouwbare statistische 
gegevens te verzamelen, te analyseren en te publiceren om op grond daarvan de 
strategieën naar behoren te kunnen evalueren en aanpassen en de effecten van de projecten 
en maatregelen in het kader van de strategieën betreffende Roma-vrouwen te kunnen 
meten.
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