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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Moterų teisių ir lyčių lygybės 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad itin svarbi problema yra tai, jog nepakankamų romų tautybės moterų 
galimybių įsidarbinti priežastys yra diskriminavimas ir žemas jų išsilavinimo lygis, todėl 
siekiant aukštesnio užimtumo lygio, mažesnės priklausomybės nuo socialinės paramos ir 
mažesnės skurdo rizikos, visų pirma reikia išspręsti nedarbo problemą;

2. pakartoja, kad romų išsilavinimo spragos labai skiriasi lyčių aspektu: statistiniais 
duomenimis vidutiniškai 81 % romų tautybės vyrų yra raštingi ir tik 68 % – moterų, o 
pradinę mokyklą lanko tik 64 % romų mergaičių;

3. pabrėžia, kad dėl ribotų švietimo galimybių išauga ankstyvos santuokos ir ankstyvojo 
nėštumo rizika, todėl didėja mokyklos nebaigusių asmenų skaičius, o jo pasekmė – ribotos 
galimybės suaugus įsidarbinti, taigi dar didesnis skurdo pavojus;

4. mano, kad romų studentų lytinio švietimo gerinimas gali turėti teigiamą poveikį mažinant 
mokyklos nebaigusių asmenų skaičių, nes taip dažnai atsitinka dėl ankstyvojo nėštumo ir 
ankstyvų vedybų;

5. pabrėžia, kad romų tautybės mergaičių švietimas turi kompleksinį poveikį gerinant romų 
gyvenimą; pavyzdžiui, jis yra būtina sąlyga norint padidinti romų tautybės moterų 
įsidarbinimo galimybes, suteikti pajamų garantijas ir itin svarbus siekiant įveikti skurdą; 
todėl ragina valstybes nares užtikrinti labiau integruotas ir veiksmingas švietimo sistemas, 
tobulinti darbuotojų įgūdžius, kad jie visų pirma atitiktų darbo rinkos poreikius;

6. pabrėžia, kad romų jaunimas yra ypač pažeidžiamas dėl nedarbo, nes jam kyla pavojus 
būti visam laikui išstumtam iš visuomenės; todėl pabrėžia, kad svarbu užtikrinti galimybę 
baigti pradinio ugdymo ir (arba) vidurinę mokyklą, vėliau įgyti profesinį mokymą, nes 
taip galima iš esmės padidinti romų jaunimo galimybes įsidarbinti;

7. mano, kad reikia reformuoti socialinės apsaugos sistemas norint, kad sumažėtų 
priklausomybė nuo socialinės paramos ir būtų skatinamas aktyvus dalyvavimas darbo 
rinkoje;

8. pažymi, kad daugiau pastangų sudarant galimybes naudotis vaikų priežiūros paslaugomis 
gali padaryti teigiamą poveikį derinant šeimos gyvenimą ir darbą kaimo vietovėse.


