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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för kvinnors rättigheter och 
jämställdhet mellan kvinnor och män att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 
resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet betonar att romska kvinnors dåliga möjligheter till anställning, som 
beror på både diskriminerande metoder och deras låga utbildningsnivå är en viktig fråga, 
och att ta itu med dålig anställbarhet är därför det viktigaste verktyget för att uppnå en 
högre sysselsättningsgrad, minska beroendet av socialt bistånd och minska 
fattigdomsrisken.

2. Europaparlamentet upprepar att det finns en viktig jämställdhetsaspekt på 
utbildningsklyftan bland romer eftersom läskunnigheten bland romska kvinnor enligt 
uppgift ligger på i genomsnitt 68 procent, jämfört med 81 procent bland männen, och 
endast 64 procent av de romska flickorna är inskrivna på låg- och mellanstadiet.

3. Europaparlamentet betonar att den begränsade tillgången till utbildning ökar risken för 
äktenskap och graviditet i tidig ålder, vilket leder till att man hoppar av skolan och också 
resulterar i begränsade sysselsättningsmöjligheter i vuxen ålder, vilket onekligen orsakar 
en högre fattigdomsrisk.

4. Europaparlamentet anser att ökad sexualundervisning bland romska elever skulle kunna 
ha en positiv inverkan på att minska antalet skolavhopp, som ofta är följden av graviditet 
och äktenskap i tidig ålder.

5. Europaparlamentet betonar att utbildandet av romska flickor på många olika sätt leder till 
ett bättre liv för den romska befolkningen. Till exempel är det en förutsättning för att öka 
romska kvinnors anställbarhet, som ger viss inkomsttrygghet, och det är avgörande för att 
bekämpa fattigdom. Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna att garantera mer 
inkluderande och effektiva utbildningssystem, där man gör förbättringen av 
yrkesfärdigheter för att matcha arbetsmarknaden till en prioritering.

6. Europaparlamentet betonar att romska ungdomar är särskilt utsatta och riskerar att 
permanent utestängas från samhället i övrigt. Parlamentet understryker därför vikten av att 
se till att de får möjlighet att gå ut grundskolan och/eller gymnasiet, liksom 
yrkesutbildning i ett senare skede, vilket kan öka de romska ungdomarnas anställbarhet 
enormt. 

7. Europaparlamentet anser att det krävs en omstrukturering av välfärdssystemen för att 
minska beroendet av socialt bistånd, samtidigt som man stimulerar aktivt deltagande på 
arbetsmarknaden.

8. Europaparlamentet konstaterar att ökade insatser för tillgång till barnomsorg för att man 
lättare ska kunna förena familje- och yrkeslivet på landsbygden skulle kunna få en positiv 
effekt.


