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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Praw Kobiet i 
Równouprawnienia, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla, że niewielkie szanse na zatrudnienie kobiet romskich, wynikające zarówno z 
praktyk dyskryminacyjnych, jak i niskiego poziomu ich wykształcenia, to kwestia o 
znaczeniu kluczowym oraz że wobec tego zdolność do zatrudnienia jest najważniejszym 
narzędziem w osiągnięciu wyższej stopy zatrudnienia, zmniejszeniu uzależnienia od 
pomocy społecznej i ograniczeniu zagrożenia ubóstwem;

2. ponownie podkreśla, że braki edukacyjne Romów mają ważny wymiar płciowy, gdyż z 
danych wynika, że średnio 68% kobiet romskich potrafi czytać i pisać, podczas gdy wśród 
mężczyzn odsetek ten wynosi 81%, oraz że współczynnik skolaryzacji dziewcząt 
romskich na poziomie edukacji podstawowej wynosi jedynie 64%;

3. podkreśla, że ograniczony dostęp do edukacji podnosi ryzyko wczesnego zawierania 
związków małżeńskich i wczesnego zachodzenia w ciążę, co prowadzi do porzucania 
nauki szkolnej na wczesnym etapie i ma również konsekwencje w postaci ograniczonych 
możliwości zatrudnienia w życiu dorosłym, a to ostatecznie przekłada się na wyższy 
stopień zagrożenia ubóstwem;

4. jest zdania, że poprawa edukacji seksualnej wśród uczniów romskich mogłaby mieć 
pozytywny wpływ na ograniczenie skali zjawiska, jakim jest porzucanie nauki szkolnej, 
co często jest skutkiem ciąży i zawierania małżeństw w młodym wieku;

5. podkreśla, że edukacja dziewcząt romskich wywiera złożony wpływ na poprawę życia 
społeczności romskiej; jest to na przykład warunek decydujący o większych szansach na 
zatrudnienie kobiet romskich oraz o stabilności dochodów, a także ma kluczowe 
znaczenie w związku z przezwyciężaniem ubóstwa; wobec tego wzywa państwa 
członkowskie do zadbania o większą skuteczność systemów edukacji oraz o poprawę ich 
zdolności integracyjnych, tak aby priorytetowo potraktować poprawę kwalifikacji 
zawodowych z myślą o zapotrzebowaniu na rynku pracy;

6. podkreśla, że młodzież romska jest w szczególnym stopniu narażona na bezrobocie i grozi 
jej stałe wykluczenie z głównego nurtu społecznego; podkreśla wobec tego znaczenie, 
jakie ma zapewnienie możliwości ukończenia szkoły podstawowej lub średniej, a także 
szkoleń zawodowych na późniejszym etapie, gdyż może to radykalnie poprawić szanse 
młodzieży romskiej na zatrudnienie;

7. jest zdania, że niezbędne jest przekształcenie systemów zabezpieczenia socjalnego w celu 
obniżenia stopnia uzależnienia od pomocy społecznej przy jednoczesnym zachęcaniu do 
aktywnego poszukiwania pracy;

8. zwraca uwagę, że wzmożenie wysiłków na rzecz zapewnienia dostępu do placówek opieki 
nad dziećmi z myślą o godzeniu życia rodzinnego i zawodowego na obszarach wiejskich 
mogłoby odnieść nader pozytywny skutek.


