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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy a roma nők alacsony foglalkoztathatóságát a megkülönböztető 
gyakorlatok okozzák, továbbá a roma nők alacsony iskolázottsági szintjében is 
kulcsfontosságú kérdés, és ezért az alacsony foglalkoztathatóság kezelése a magasabb 
foglalkoztatási ráta megvalósításának, valamint a szociális támogatástól való függés és a 
szegénység kockázata csökkentésének legfontosabb eszköze;

2. megismétli, hogy a romák iskolázottsági hiányosságainak van egy fontos nemi dimenziója
is: a roma nők körében az írástudók aránya átlagosan 68%, míg a roma férfiak körében 
81%, a roma lányok általános iskolába való beiratkozási aránya pedig csupán 64%;

3. hangsúlyozza, hogy az oktatáshoz való korlátozott hozzáférés növeli a korai házasságok
és a korai terhesség kockázatát, ami korai iskolaelhagyáshoz vezet, másik következménye 
pedig, hogy korlátozza a felnőttkori foglalkoztatási lehetőségeket, ami végül is növeli a 
szegénység kockázatát;

4. úgy véli, hogy a szexuális nevelésnek a roma tanulók körében való növelése pozitív 
hatással járhat, vagyis csökkentheti az iskolaelhagyás eseteit, amelyek gyakran a korai 
terhesség és a korai házasság következményei;

5. hangsúlyozza, hogy a roma lányok oktatása összetett hatást gyakorol a romák életének 
javítására; például fontos feltétel a roma nők foglalkoztathatóságának növelése és a 
bizonyos szintű jövedelembiztonság nyújtása szempontjából, valamint alapvető 
fontosságú a szegénység leküzdésében; felhívja ezért a tagállamokat, hogy biztosítsanak 
befogadóbb és hatékony oktatási rendszereket, és kezeljék prioritásként a munkahelyi 
készségek javításának a munkaerőpiac elvárásaihoz való hozzáigazítását;

6. hangsúlyozza, hogy a roma fiatalok különösen ki vannak téve a munkanélküliség 
veszélyének, ami azzal a kockázattal jár, hogy véglegesen kizárják őket a többségi 
társadalomból; kiemeli ezért, hogy fontos biztosítani az általános és/vagy középiskola 
befejezésének, valamint később szakmai képzés elvégzésének a lehetőségét, ami 
jelentősen növelheti a roma fiatalok foglalkoztathatóságát;

7. úgy véli, hogy a szociális támogatástól való függés csökkentése érdekében át kell alakítani 
a jóléti rendszereket, és közben ösztönözni kell a munkaerőpiacon való aktív részvételt;

8. megjegyzi, hogy pozitív hatása lehet az arra irányuló erőfeszítések növelésének, hogy a 
vidéki területeken biztosítsák a munka és a családi élet összeegyeztetésére szolgáló 
gyermekgondozási létesítményekhez való hozzáférést.


