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Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa naisten oikeuksien ja 
sukupuolten tasa-arvon valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa, että romaninaisten heikko työllistyvyys, joka johtuu sekä syrjivistä käytännöistä 
että romaninaisten alhaisesta koulutustasosta, on vakava ongelma; painottaa, että näin
ollen heikkoon työllistymiseen puuttuminen on tehokkain keino nostaa työllisyysastetta, 
vähentää riippuvuutta sosiaaliavusta ja pienentää köyhyysriskiä;

2. toistaa, että romanien koulutustasossa on huomattavia eroja sukupuolten välillä, sillä 
tilastojen mukaan romaninaisista keskimäärin 68 % on luku- ja kirjoitustaitoisia, kun taas 
romanimiehistä 81 % osaa lukea ja kirjoittaa; toteaa lisäksi, että vain 64 % romanitytöistä 
käy peruskoulun ala-astetta;

3. painottaa, että rajoittunut pääsy koulutukseen lisää varhaisen avioitumisen ja lasten 
hankkimisen riskiä, joka johtaa koulunkäynnin keskeyttämiseen nuorena sekä heikentää 
työmahdollisuuksia aikuisiällä ja näin lisää lopulta köyhyysriskiä;

4. katsoo, että romanikoululaisten sukupuolivalistuksen lisääminen voisi vähentää 
koulunkeskeyttämistä, joka usein johtuu nuorena avioitumisesta ja lasten hankkimisesta;

5. korostaa, että romanityttöjen kouluttautuminen vaikuttaa monitahoisesti romaneiden 
elinolosuhteiden parantamiseen, sillä se on tärkeä edellytys romaninaisten työllistyvyyden 
lisäämiselle, tarjoaa toimeentuloturvaa ja on olennainen tekijä köyhyyden voittamisessa; 
kehottaa näin ollen jäsenvaltioita takaamaan osallistavammat ja tehokkaammat 
koulutusjärjestelmät ja asettamaan ammattitaidon kehittämisen ja työmarkkinoiden 
vaatimuksiin vastaamisen yhteensovittamisen etusijalle;

6. painottaa, että romaninuorilla on erityisen suuri työttömyysriski, minkä vuoksi he ovat 
vaarassa jäädä pysyvästi ulkopuolisiksi yhteiskunnan valtavirrasta; korostaa, että näin 
ollen on tärkeää taata mahdollisuus suorittaa ensimmäisen ja/tai toisen asteen koulutus 
sekä myöhemmin ammatillinen koulutus, mikä voi huomattavasti lisätä romaninuorten 
työllistyvyyttä;

7. katsoo, että sosiaalijärjestelmien uudistaminen on välttämätöntä, jos aiotaan vähentää 
riippuvuutta sosiaaliavusta ja samalla lisätä aktiivista osallistumista työmarkkinoihin;

8. toteaa, että lastenhoitopalveluiden saatavuuden parantamisella työn ja perheen 
yhteensovittamisen helpottamiseksi maaseudulla voisi olla myönteisiä vaikutuksia.


