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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. benadrukt dat de lage inzetbaarheid op de arbeidsmarkt van Roma-vrouwen als gevolg 
van discriminerende praktijken en hun lage opleidingsniveau een centrale kwestie is, en 
dat het verhelpen van die lage inzetbaarheid het belangrijkste middel vormt om een hogere 
participatiegraad te verwezenlijken, de afhankelijkheid van sociale bijstand te verlagen en 
de kans op armoede te verkleinen;

2. herhaalt dat bij de lacunes in het onderwijs aan Roma-kinderen sprake is van een 
belangrijke genderdimensie, aangezien de alfabetiseringsgraad van Roma-vrouwen 
gemiddeld 68 % bedraagt en van Roma-mannen 81 %, en aangezien slechts 64 % van de 
Roma-meisjes wordt ingeschreven voor het basisonderwijs;

3. benadrukt dat de beperkte toegang tot onderwijs bijdraagt aan huwelijken op jonge leeftijd 
en vroege zwangerschappen, die op hun beurt leiden tot voortijdig schoolverlaten, 
waardoor de werkgelegenheidsmogelijkheden op volwassen leeftijd worden beperkt en de 
kans op armoede toeneemt;

4. is van oordeel dat de toenemende seksuele voorlichting onder Roma-leerlingen een 
positief effect kan hebben op de terugdringing van voortijdig schoolverlaten, aangezien dit 
vaak een gevolg is vroege zwangerschappen en huwelijken op jonge leeftijd;

5. beklemtoont dat het bieden van onderwijs aan Roma-meisjes een meervoudig positief 
effect heeft op de leefomstandigheden van de Roma; wijst erop dat onderwijs bijvoorbeeld 
een essentiële voorwaarde vormt voor het vergroten van de inzetbaarheid op de 
arbeidsmarkt van Roma-vrouwen, inkomenszekerheid biedt en cruciaal is om armoede te 
kunnen overwinnen; verzoekt de lidstaten daarom voor inclusievere en doeltreffendere 
onderwijssystemen te zorgen, waarbij het verwerven van beroepsvaardigheden die 
aansluiten op de behoeften van de arbeidsmarkt als prioriteit geldt;

6. benadrukt dat Roma-jongeren bijzonder kwetsbaar zijn voor werkloosheid, en daardoor 
het gevaar lopen definitief te worden uitgesloten van de reguliere samenleving; 
onderstreept daarom hoe belangrijk het is ervoor te zorgen dat het basis- en voortgezet 
onderwijs kunnen worden afgerond, en dat in een later stadium ook een beroepsopleiding 
kan worden gevolgd, aangezien dit de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt van Roma-
jongeren aanzienlijk kan verbeteren;

7. is van mening dat socialezekerheidsstelsels moeten worden hervormd om de 
afhankelijkheid van de sociale bijstand te verkleinen en actieve deelname op de 
arbeidsmarkt te stimuleren;

8. merkt op dat verhoogde inspanningen ter verbetering van de toegang tot kinderopvang in 
plattelandsgebieden met het oog op het combineren van werk en gezin een positief effect 
kunnen hebben.
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