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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og 
Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at kvindelige migranter spiller en stadig vigtigere rolle for udviklingen i 
økonomien og på arbejdsmarkedet både i oprindelses- og modtagerlandene;

B. der henviser til, at kønsstereotyperne er mere forankrede i migrantsamfund, og at 
kvindelige migranter oftere er ofre for forskellige former for vold mod kvinder, navnlig 
tvangsægteskaber, kvindelig kønslemlæstelse, såkaldt æresrelaterede forbrydelser, 
mishandling i den nærmeste familie, sexchikane på arbejdspladsen og seksuel udnyttelse;

C. der henviser til, at kvindelige migranter ofte er de mest sårbare ofre for diskrimination, 
kønsstereotyper, uretfærdig behandling og udnyttelse som arbejdskraft, og at de i mange 
tilfælde mangler adgang til sociale ydelser og retlig beskyttelse og udnyttes fysisk, 
psykisk, økonomisk og seksuelt;

D. der henviser til, at social udstødelse er en afgørende faktor, der bidrager til øget sårbarhed, 
samt at et stort antal kvinder og piger er ofre for menneskehandel, og at kvinder ofte er 
ofre for menneskehandel med henblik på seksuel udnyttelse, mens et betydeligt antal piger 
er ofre for menneskehandel med forskellige formål, herunder tvunget tiggeri, udnyttelse 
som arbejdskraft, organhandel og ulovlig adoption;

E. der henviser til, at det er afgørende, at kvindelige migranter får mulighed for at komme 
ind på EU's arbejdsmarked på sikker og lovlig vis;

F. der henviser til, at kvindelige migranter, ligesom mange andre kvinder, lider under de 
alvorlige konsekvenser af den økonomiske og finansielle krise;

G. der henviser til, at kvindelige migranter oftere ansættes inden for områder som den 
uformelle plejesektor, der ikke anerkendes af visse medlemsstaters socialsikringssystemer, 
og at de følgelig ikke har adgang til nogen pensionsordning, når de trækker sig tilbage fra 
arbejdsmarkedet, og derfor rammes af fattigdom i alderdommen;

H. der henviser til, at degraderingen og den manglende anerkendelse af akademiske og 
faglige færdigheder, der er erhvervet i tredjelande, har væsentlig betydning for kvindelige 
migranter og medfører, at de søger beskæftigelse inden for ufaglærte og socialt 
uregulerede områder;

1. understreger behovet for at øge kendskabet til, respekten for samt gennemførelsen og 
beskyttelsen af kvindelige migranters rettigheder i alle EU's indvandrings-, integrations-, 
beskæftigelses- og socialpolitikker;

2. der henviser til, at migranters, navnlig kvindelige migranters, stillinger er langt mere 
udsatte, fordi de arbejder i de lavest placerede stillinger på arbejdsmarkedet, for så vidt 
angår kvalifikationer, lønninger og prestige;
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3. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at arbejde tæt sammen med netværk og 
ngo'er, der arbejder med problemstillinger i forbindelse med kvindelige migranter, med 
henblik på at udvikle kønsspecifikke politikker og udbrede ligestilling mellem kønnene 
for at beskytte de kvindelige migranters menneskerettigheder samt til at skabe lige 
muligheder med hensyn til beskæftigelse og adgang til arbejdsmarkedet og samtidig 
garantere lige rettigheder  bekæmpe og forebygge alle former for vold mod kvinder, 
arbejdsmæssig og seksuel udnyttelse, kønslemlæstelse, uretfærdig behandling og 
bortførelse af kvinder, slaveri, tvangsægteskaber og handel med kvinder;

4. opfordrer medlemsstaterne til at udvikle relevante politikker, der er i fuld 
overensstemmelse med europæisk og national lovgivning, gennemføre og opretholde 
specifikke foranstaltninger til fremme af fleksibel og retfærdig integration af kvindelige 
migranter, herunder sikre dem en juridisk status, anerkendelse af kvalifikationer og 
uddannelser erhvervet i tredjelande, optagelse i sociale sikringsordninger, retten til en 
anstændig løn, adgang til sundhedsydelser, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og 
adgang til børnepasningsfaciliteter, efteruddannelse og livslang læring, 
socialsikringsydelser og beskyttelse i henhold til arbejdsmarkedslovgivningen i 
modtagerlandene og inddrage fagforeninger, ngo'er og civilsamfundet i udviklingen af 
disse politikker og foranstaltninger;

5. opfordrer medlemsstaterne samt de regionale og lokale myndigheder til at fremme 
kvindelige migranters adgang til oplysning om og udøvelse af deres seksuelle og 
reproduktive rettigheder gennem kampagner, der udtrykkeligt henvender sig til denne 
målgruppe, organisering af samtaler i sundhedsklinikker, bedre samarbejde med ngo'er, 
der arbejder med kvindelige migranter, osv.;

6. opfordrer medlemsstaterne til at mobilisere de lokale institutioner som et led i støtten til 
de kvindelige migranters aktive deltagelse i samfundet ved at repræsentere og forsvare 
deres interesser, hvilket vil fremme deres socialisering og integration i lokalsamfundet;

7. opfordrer Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne til at give kvindelige migranter, som 
familiesammenføres, en juridisk status, der er uafhængig af deres ægtefælles, om muligt 
inden for ét år efter deres ankomst;

8. opfordrer Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre kvindelige migranter og 
indvandrerpiger, navnlig ofre for fysisk og psykisk vold, opholdstilladelse samt til at 
træffe alle mulige administrative foranstaltninger for at beskytte dem, herunder effektiv 
adgang til bistand og beskyttelsesmekanismer;

9. opfordrer Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne til at etablere en lovramme, der 
sikrer indvandrerkvinder retten til eget pas og egen opholdstilladelse og gør det muligt at 
holde en person strafferetligt ansvarlig for at fratage dem disse dokumenter;

10. opfordrer medlemsstaterne til at indføre og fremme kønsspecifik retspraksis til regulering 
af ansættelsen af vandrende arbejdstagere og lette adgangen til oplysninger og vejledning 
om arbejdsmarkedslovgivning, sociale, økonomiske og arbejdsmæssige rettigheder og 
juridisk og civil bistand på relevante sprog samt åbne adgang til billig retshjælp, hvor 
dette er nødvendigt; 
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11. opfordrer medlemsstaterne til at udvikle uddannelses- og kommunikationsprogrammer 
med henblik på at oplyse kvindelige migranter om deres rettigheder og pligter samt til at 
etablere flersproglige rådgivningstjenester for kvinder;

12. opfordrer Kommissionen til at etablere et system til overvågning af situationen for 
kvindelige migranter på arbejdsmarkedet samt med hensyn til mindsteløn, arbejdsforhold 
og effektiv gennemførelse af sundheds- og sikkerhedsbestemmelser;

13. opfordrer medlemsstaterne til at udarbejde nøjagtige, sammenlignelige og ensartede 
statistikker over situationen for kvindelige migranter i forskellige livsstadier på grundlag 
af relevante faktorer;

14. opfordrer medlemsstaterne til at udvikle effektive og gennemsigtige ordninger for 
anerkendelse af uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer erhvervet i tredjelande 
med henblik på fremme af integrationen af kvindelige migranter på arbejdsmarkedet, så de 
ikke tvinges til at tage job, som de er overkvalificerede til, skabe uddanelsesmuligheder 
for kvinder, der mangler kvalifikationer, og sikre kvindelige migranter adgang til faglig 
uddannelse og livslang læring, rådgivning af konsulenter med speciale i arbejdsret samt 
gratis eller billige sprogkurser;

15. understreger, at størstedelen af de kvindelige migranter er beskæftiget inden for husligt 
arbejde og sundhedspleje uanset uddannelsesniveau eller erhvervserfaring; beklager, at 
langt de fleste arbejder uden kontrakt for meget lav løn og uden nogen former for sociale 
rettigheder;

16. er af den opfattelse, at medlemsstaternes integrationspolitikker og -foranstaltninger ikke 
må forskelsbehandle på grundlag af kvalifikationer og oprindelse i forbindelse med 
adgang til og integration i modtagerlandet, og at de derfor bør bekæmpe differentieringen 
mellem EU-borgere og tredjelandsstatsborgere og mellem migranter med og uden 
jobtilbud; påpeger, at de også bør bekæmpe alle former for udnyttelse af ulovligt arbejde;

17. opfordrer medlemsstaterne til straks at ratificere ILO-konvention nr. 189 om hushjælp, 
som blev vedtaget af trepartsorganisationen i 2011 med det formål at sikre hushjælp 
anstændige arbejdsvilkår og de samme grundlæggende arbejdstagerrettigheder, som andre 
arbejdstagere har;

18. understreger, at man i forbindelse med fuld integration skal være opmærksom på retten til 
familiesammenføring, retten til ydelser på grund af familiære forpligtelser (familieydelser) 
og adgang til offentlige serviceordninger for familier, navnlig til vuggestuer, børnehaver 
og skoler;

19. beklager, at mange kvindelige migranter vildledes i deres oprindelseslande med løfter om 
arbejdskontrakter i industrilandene, og at nogle endog kidnappes for at blive udnyttet 
seksuelt af mafiaer og netværk af menneskehandlere; opfordrer medlemsstaterne til at øge 
deres indsats for at bekæmpe denne udnyttelse og umenneskelige praksis;

20. understreger, at kvindelige migranter ofte er ofre for flere forskellige former for 
diskrimination, ikke kun fordi de er kvinder og indvandrere, men også, fordi de tilhører en 
etnisk minoritet eller er handicappede; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at 
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sikre, at kvindelige migranter beskyttes mod alle former for mishandling, udnyttelse, 
chikanering, kønsbestemt vold og diskrimination, samt til at sikre deres ret til at søge 
juridisk bistand, hvis arbejdsgiverne misbruger dem; 

21. opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre kampagner, der henvender sig til migranter 
og har til formål at bekæmpe de kønsstereotyper, der findes i disse samfund, med henblik 
på at forbedre kvindelige migranters integration og deltagelse inden for samfund, 
økonomi, uddannelse og arbejdsmarked samt bekæmpe kønsbestemt vold;

22. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at organisere europæiske og nationale 
oplysningskampagner, der har til formål at øge kvindelige migranters deltagelse i det 
demokratiske liv, samt til at organisere og understøtte udvekslingsplatforme for kvindelige 
migranter;

23. opfordrer medlemsstaterne til at oplyse kvindelige migrantarbejdere om deres rettigheder 
og om klageprocedurer og give dem kontaktoplysninger om grupper til beskyttelse af 
arbejdstagerrettigheder;

24. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at pensionsbidrag indbetalt i oprindelseslandet 
anerkendes, og at pensionsrettigheder, der er optjent i en medlemsstat, kan overføres til de 
kvindelige migranters oprindelsesland;

25. opfordrer Kommissionen til gennem instrumentet for førtiltrædelsesstøtte (IPA) og tættere 
overvågning af de opnåede fremskridt at øge udvidelseslandene indsats for at forbedre den 
sociale og økonomiske integration af romaerne under særlig hensyntagen til situationen 
for romakvinder og -piger;

26. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at udvikle beskæftigelsesprofiler for 
kvindelige migranter samt til at indsamle data om integrationen af kvindelige migranter på 
arbejdsmarkedet;

27. understreger behovet for at identificere, dele og fremme udvekslingen af bedste praksis i 
de medlemsstater og tredjelande, hvor der er størst lighed mellem kønnene i 
indvandringspolitikken;

28. understreger nødvendigheden af at udnytte borgernes Europaår 2013 bedst muligt til at få 
sat fokus på kvindelige migranters frie mobilitet og fulde deltagelse i det europæiske 
samfund.
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