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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Sieviešu tiesību un 
dzimumu līdztiesības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, ka romu sievietēm ir grūti atrast darbu, kam galvenie iemesli ir gan diskriminācija, 
gan zemais izglītības līmenis, un tāpēc vissvarīgākais, kas jādara, lai panāktu augstākus 
nodarbinātības rādītājus, ir veicināt to, lai romu sievietes būtu vairāk pārstāvētas darba 
tirgū, tādējādi samazinot atkarību no sociālās palīdzības un samazinot nabadzības risku;

2. atkārtoti uzsver, ka izglītības problēmas romiem ir izteiktākas sieviešu gadījumā, jo 
saskaņā ar datiem lasītprasmes un rakstītprasmes rādītāji romu sievietēm vidēji ir 68 %, 
bet savukārt vīriešiem — 81 %, un parasti pamatskolā sāk iet tikai 64 % romu meiteņu;

3. uzsver, ka ierobežotā izglītības pieejamība palielina pāragru laulību, pāragras grūtniecības
risku, kā rezultātā skola tiek pamesta un līdz ar to samazinās nodarbinātības iespējas 
vēlākos gados, un tas draud ar nabadzību;

4. uzskata, ka veicinot dzimumizglītību romu skolnieku vidū, varētu samazināt skolas 
pamešanas gadījumus, kas bieži vien notiek pāragras grūtniecības un pāragru laulību 
rezultātā;

5. uzsver, ka romu meiteņu izglītošana daudzējādā veidā uzlabo romu dzīvi kopumā; 
piemēram, tas ir izšķiroši svarīgs nosacījums, lai palielinātu romu sieviešu izredzes darba 
tirgū, tādējādi nodrošinot ienākumu drošību, kas ir izšķiroši svarīgi, lai atbrīvotos no 
nabadzības; tāpēc aicina dalībvalstis nodrošināt daudz iekļaujošākas un efektīvākas 
izglītības sistēmas, prioritāti piešķirot tādu darba iemaņu apmācībai, kas atbilst 
pieprasījumam darba tirgū; 

6. uzsver, ka romu jaunieši ir īpaši pakļauti bezdarba riskam, un viņiem draud pastāvīga 
izstumtība no sabiedrības; tāpēc uzsver, cik nozīmīgi ir nodrošināt iespēju saņemt 
pamatizglītību un/vai vidējo izglītību, kā arī profesionālo apmācību vēlākā posmā, jo tas 
varētu izteikti veicināt romu jauniešu izredzes darba tirgū;

7. uzskata, ka ir jāpārveido labklājības sistēmas, lai samazinātu atkarību no sociālās 
palīdzības, vienlaikus stimulējot aktīvu līdzdalību darba tirgū;

8. atzīmē, ka vairāk cenšoties nodrošināt bērnu aprūpes iestāžu pieejamību lauku reģionos, 
lai panāktu ģimenes un darba dzīves līdzsvaru, tiks radīta pozitīva ietekme.


