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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za pravice žensk in enakost spolov 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da je slaba zaposljivost Rominj zaradi diskriminacije in nizke stopnje izobrazbe 
pomembno vprašanje ter da je zato izboljšanje njihove zaposljivosti najpomembnejše 
orodje za doseganje višje stopnje zaposlenosti, manjše odvisnosti od socialne pomoči in 
manjšega tveganja revščine;

2. ponovno poudarja, da imajo izobraževalne vrzeli pri Romih pomembno razsežnost z 
vidika spolov,  saj po podatkih stopnja pismenosti Romov znaša 68 % za ženske in 81 % 
za moške in ker se samo 64 odstotkov romskih deklic vpiše v osnovno šolo;

3. poudarja, da se z omejenim dostopom do izobraževanja povečuje tveganje zgodnjih porok 
in zgodnje nosečnosti, kar vodi v zgodnjo opustitev izobraževanja, posledično pa tudi k 
omejenim zaposlitvenim možnostim v odrasli dobi, zaradi česar se navsezadnje povečuje 
tveganje revščine;

4. meni, da bi se lahko s povečanjem spolne vzgoje med romskimi učenci zmanjšal osip, ki 
je pogosta posledica zgodnjih nosečnosti in zgodnjih porok;

5. poudarja, da se z izobraževanjem romskih deklic celovito izboljšuje življenje Romov. Je 
denimo ključni pogoj za povečanje zaposljivosti Rominj, nudi nekaj dohodkovne varnosti 
in je bistveno za premagovanje revščine; zato poziva države članice, naj zagotovijo bolj 
vključujoče in učinkovitejše izobraževalne sisteme, pri tem pa naj bo njihova prednostna 
naloga izboljšati poklicno znanje tako, da bodo bolj ustrezale zahtevam trga dela;

6. poudarja, da zlasti mladim Romom grozi brezposelnost in tveganje trajne izključenosti iz 
družbe; zato poudarja, da jim je pomembno zagotoviti možnost zaključka osnovnošolske 
in/ali srednješolske izobrazbe ter jim omogočiti poznejše poklicno usposabljanje, kar 
lahko občutno poveča njihovo zaposljivost;

7. meni, da je treba preoblikovati sisteme socialne varnosti, da bi zmanjšali odvisnost od 
socialne pomoči ter spodbudili dejavno udeležbo na trgu dela;

8. ugotavlja, da bi okrepljena prizadevanja pri zagotavljanju dostopa do storitev za varstvo 
otrok za usklajevanje družinskega in poklicnega življenja na podeželju lahko imela 
pozitiven učinek.


