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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. betoner, at dårlig beskæftigelsesegnethed blandt romakvinder forårsaget af såvel 
forskelsbehandling som et dårligt uddannelsesniveau er et nøgletema, hvilket gør 
håndteringen af dårlig beskæftigelse til det vigtigste redskab til at opnå en højere 
beskæftigelsesfrekvens, en lavere afhængighed af social understøttelse samt til at 
minimere fattigdomsrisikoen.

2. 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 
indskrivningsraten i grundskolen kun beløber sig til 64 % blandt romapiger; 

3. påpeger, at begrænset adgang til uddannelse forøger risikoen for tidlige ægteskaber og 
tidlig graviditet, hvilket fører til et tidligt frafald fra skolen og endvidere kan forårsage 
begrænsede beskæftigelsesmuligheder i voksenlivet, hvilket trods alt medfører en højere 
fattigdomsrisiko;

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

5. understreger, at uddannelse af romapiger har en kompleks betydning for at forbedre 
romabefolkningens liv; det er for eksempel af afgørende betydning for at øge 
beskæftigelsesegnetheden og dermed sikre en indkomstgaranti blandt romakvinder, og 
dette forhold er essentielt for at komme fattigdom til livs; anmoder som følge deraf 
medlemsstaterne om at sikre et mere inklusivt og effektivt uddannelsessystem ved at 
prioritere tilpasningen af forbedrede arbejdskvalifikationer til arbejdsmarkedet krav;

6. fremhæver, at unge romaer er særligt udsatte over for arbejdsløshed og af den årsag er i 
fare for at blive permanent ekskluderet fra det almindelige samfund; sætter derfor fokus på 
betydningen af at sikre muligheden for at færdiggøre uddannelse på primær- og/eller 
sekundærtrinnet samt en erhvervsuddannelse på et senere tidspunkt, hvilket vil kunne 
forøge beskæftigelsesegnetheden blandt unge romaer drastisk;

7. tager den holdning, at en omdannelse af det sociale sikkerhedsnet er en nødvendighed for 
at mindske afhængigheden af social understøttelse, samtidig med at man gør det mere 
attraktivt at komme aktivt ind på arbejdsmarkedet;

8. bemærker, at en øget indsats for at skaffe adgang til børnepasningsmuligheder kunne have 
en positiv indflydelse med henblik på bedre at forene familie- og arbejdsliv i 
landdistrikter. 


