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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Δικαιωμάτων 
των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. επισημαίνει ότι η ανεπαρκής απασχολησιμότητα των γυναικών Ρομά, οφειλόμενη τόσο σε 
πρακτικές διακρίσεων εις βάρος τους όσο και στο δικό τους χαμηλό εκπαιδευτικό 
επίπεδο, αποτελεί κρίσιμη παράμετρο, γεγονός που μετατρέπει την αντιμετώπιση αυτού 
του προβλήματος στο πιο σημαντικό βήμα της πορείας για να επιτευχθεί υψηλότερο 
ποσοστό απασχόλησης, μείωση της εξάρτησης από την κοινωνική πρόνοια και 
περιορισμός του κινδύνου της φτώχειας·

2. επαναλαμβάνει ότι τα κενά που παρατηρούνται στην εκπαίδευση των Ρομά 
χαρακτηρίζονται έντονα από τη διάσταση του φύλου, δεδομένου ότι, σύμφωνα με 
στοιχεία, τα ποσοστά αλφαβητισμού των γυναικών Ρομά κυμαίνονται κατά μέσο όρο στο 
68% σε σχέση με το 81% των ανδρών Ρομά και το ποσοστό εγγραφής στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση για τα κορίτσια Ρομά είναι μόλις 64%· 

3. επισημαίνει ότι η περιορισμένη πρόσβαση στην εκπαίδευση αυξάνει τις πιθανότητες 
πρώιμου γάμου και πρώιμης εγκυμοσύνης, γίνεται αιτία για την πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου και οδηγεί στον περιορισμό των προοπτικών απασχόλησης μετά την ενηλικίωση 
και, τελικά, σε αυξημένες πιθανότητες φτώχειας·

4. συντάσσεται με την άποψη ότι η αύξηση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στους 
μαθητές Ρομά θα έχει ενδεχομένως θετικό αντίκτυπο στο ζήτημα της πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου, δεδομένου ότι τούτο οφείλεται συχνά στην πρώιμη 
εγκυμοσύνη και στον πρώιμο γάμο·

5. επισημαίνει ότι η εκπαίδευση των κοριτσιών Ρομά μπορεί να έχει έναν πολυσύνθετο 
αντίκτυπο στη διαβίωση των πληθυσμών Ρομά· πρόκειται, λόγου χάρη, για κρίσιμη 
προϋπόθεση προκειμένου να αυξηθεί η απασχολησιμότητα των γυναικών Ρομά, να 
υπάρξει μια ορισμένη εισοδηματική ασφάλεια και να υπερνικηθεί η φτώχεια· καλεί 
συνεπώς τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε να μειωθούν οι αποκλεισμοί και να αυξηθεί 
η αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών τους συστημάτων, θέτοντας ως προτεραιότητα 
την βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων προκειμένου να ανταποκρίνονται οι 
τελευταίες στις απαιτήσεις της αγοράς·

6. επισημαίνει ότι οι νέοι Ρομά είναι ιδιαιτέρως ευάλωτοι απέναντι στην ανεργία και 
διατρέχουν τον κίνδυνο να βρεθούν αποκλεισμένοι διά παντός από τον βασικό κορμό της 
κοινωνίας· τονίζει συνεπώς πόσο σημαντικό είναι να εξασφαλιστούν οι δυνατότητες 
ολοκλήρωσης της πρωτοβάθμιας και/ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και της 
επαγγελματικής κατάρτισης αργότερα, προκειμένου να αυξηθεί δραματικά η 
απασχολησιμότητα των νέων Ρομά·

7. συντάσσεται με την άποψη ότι είναι απαραίτητη η αναμόρφωση των συστημάτων 
κοινωνικής πρόνοιας προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση από την κοινωνική πρόνοια, με 
παράλληλη ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής στην αγορά εργασίας·
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8. παρατηρεί ότι οι αυξανόμενες προσπάθειες για την εξασφάλιση πρόσβασης σε υποδομές 
παιδικής μέριμνας προκειμένου να συνυπάρξουν αρμονικά η οικογενειακή και η 
επαγγελματική ζωή στην ύπαιθρο μπορούν να έχουν θετικό αντίκτυπο.


