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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u 
l-Ugwaljanza bejn is-Sessi, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li 
ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jenfasizza li n-nuqqas ta' opportunitajiet ta' impjieg tan-nisa Rom ikkawżat kemm minn 
prattiki diskriminatorji kif ukoll mil-livell baxx tagħhom ta' edukazzjoni hija kwistjoni 
ewlenija, u li għalhekk, l-indirizzar tan-nuqqas ta' opportunitajiet ta' impjieg hija l-aktar 
għodda importanti fil-kisba ta' rata ogħla ta' impjieg, fit-tnaqqis tad-dipendenza fuq l-
assistenza soċjali u fit-tnaqqis tar-riskju tal-faqar;

2. Itenni li n-nuqqasijiet fl-edukazzjoni tar-Rom għandhom dimensjoni tal-ġeneri importanti 
fejn skont id-data, ir-rata tal-litteriżmu tan-nisa Rom hija bejn wieħed u ieħor 68%, 
b'paragun ma' 81% għall-irġiel Rom, u fejn ir-rata tar-reġistrazzjoni fl-iskola primarja 
għall-bniet Rom hija biss 64 %;

3. Jenfasizza li aċċess limitat għall-edukazzjoni jżid ir-riskju ta' żwieġ u tqala kmieni, li 
jwassal għat-tluq kmieni mill-iskola, u li għandu wkoll il-konsegwenza li jillimita l-
opportunitajiet ta' impjieg fil-ħajja adulta li, wara kollox, jikkawża riskju ogħla ta' faqar;

4. Għandu l-opinjoni li ż-żieda tal-edukazzjoni sesswali fost l-istudenti Rom jista' jkollha 
impatt pożittiv fit-tnaqqis tat-tluq mill-iskola, li ħafna drabi huwa konsegwenza ta' tqala u 
żwieġ kmieni;

5. Jenfasizza li l-edukazzjoni tal-bniet Rom għandha impatt kumpless fuq it-titjib tal-ħajja 
tan-nies Rom. Pereżempju, hija kundizzjoni kruċjali għaż-żieda tal-impjegabilità tan-nisa 
Rom, li tipprovdi ċerta sikurezza tad-dħul, u hija essenzjali biex teqred il-faqar; jistieden, 
għalhekk, lill-Istati Membri jiżguraw sistemi tal-edukazzjoni aktar inklużivi u effettivi u li 
jagħtu prijorità lit-titjib tal-ħiliet għall-impjiegi skont id-domanda tas-suq tax-xogħol;

6. Jenfasizza li ż-żgħażagħ Rom huma partikolarment vulnerabbli għall-qgħad u għandhom 
ir-riskju li jibqgħu esklużi b'mod permanenti mis-soċjetà ġenerali; jissottolinja, għalhekk, 
l-importanza tal-iżgurar tal-possibilità li wieħed jispiċċa l-edukazzjoni primarja u/jew 
sekondarja, kif ukoll it-taħriġ vokazzjonali fi stadju ulterjuri, li jista' jżid l-impjegabilità 
b'mod dramatiku taż-żgħażagħ Rom;

7. Għandu l-fehma li r-riforma tas-sistemi tas-sigurtà soċjali hija neċessarja biex tnaqqas id-
dipendenza fuq l-assistenza soċjali, filwaqt li tistimula l-parteċipazzjoni attiva fuq is-suq 
tax-xogħol;

8. Jinnota li ż-żieda fl-isforzi tal-provvediment tal-aċċess għall-faċilitajiet tal-kura tat-tfal 
għar-rikonċiljazzjoni tal-ħajja tal-familja u tax-xogħol f'żoni rurali jista' jkollha impatt 
pożittiv.


