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FÖRSLAG

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

A. Invandrarkvinnorna spelar en allt viktigare roll för utvecklingen av både ursprungs- och 
mottagarländernas ekonomier och arbetsmarknader.

B. Könsstereotyper är djupare rotade bland invandrargrupper och invandrarkvinnor är oftare 
utsatta för de olika typerna av våld mot kvinnor, särskilt i form av tvångsäktenskap, 
kvinnlig könsstympning, så kallade hedersbrott, dålig behandling i nära relationer, 
sexuella trakasserier på arbetsplatsen och till och med kvinnohandel och sexuell 
exploatering.

C. Det är ofta invandrarkvinnorna som drabbas hårdast av diskriminering, stereotyper, 
orättvis behandling och arbetskraftsutnyttjande och saknar ofta tillgång till social service 
och rättsligt skydd och utsätts för fysiska, psykiska, ekonomiska och sexuella övergrepp.

D. Social utestängning är en av huvudorsakerna till den ökade utsattheten och ett stort antal 
kvinnor och flickor utsätts för människohandel. Medan handeln med kvinnor ofta syftar 
till sexuell exploatering, faller en mängd flickor offer för människohandel med olika 
syften, t.ex. påtvingat tiggeri, barnarbete, organhandel och olagliga adoptioner.

E. Det är ytterst viktigt att invandrarkvinnor för möjlighet att ta sig in på EU:s arbetsmarknad 
på ett tryggt och lagligt sätt.

F. Invandrarkvinnor drabbas i likhet med många andra kvinnor hårt av den ekonomiska och 
finansiella krisens konsekvenser.

G. Invandrarkvinnorna arbetar oftare inom områden som inte erkänns av vissa 
medlemsstaters socialförsäkringssystem, till exempel den informella vårdsektorn, och får 
därför inte tillgång till pensionssystemen när de går i pension och riskerar att drabbas av 
fattigdom när de blir äldre.

H. Underskattning och icke-erkännande av utbildnings- och yrkeskvalifikationer som 
förvärvats i tredjeländer drabbar särskilt invandrarkvinnor och gör att de tvingas söka 
okvalificerade och socialt oreglerade arbeten.

1. Europaparlamentet framhåller behovet av att öka medvetenheten om, respekten för samt 
tillämpningen och skyddet av invandrarkvinnornas rättigheter i alla delar av 
EU:s invandrings-, integrations-, sysselsättnings- och socialpolitik.

2. Europaparlamentet framhåller att invandrare och speciellt invandrarkvinnor ofta har de 
arbeten som har lägst status på arbetsmarknaden sett till kvalifikationer, lön och prestige, 
varför de har en mycket osäkrare arbetssituation.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att samarbeta nära med 
nätverk och icke-statliga organisationer som arbetar med frågor som rör invandrarkvinnor 
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i syfte att utforma en jämställdhetsmedveten politik och integrera 
ett jämställdhetsperspektiv för att skydda invandrarkvinnornas mänskliga rättigheter. De 
uppmanas också att skapa lika möjligheter i fråga om sysselsättning och tillträde till 
arbetsmarknaden, med samtidiga garantier för lika rättigheter, samt att bekämpa och 
förebygga alla typer av våld, utnyttjande på arbetsmarknaden, sexuell exploatering, 
könsstympning och diskriminerande sedvänjor, bortförande, slaveri, tvångsäktenskap och 
kvinnohandel.

4. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utforma lämpliga strategier som är fullt 
förenliga med EU:s och medlemsstaternas lagstiftning samt att genomföra särskilda 
åtgärder för att främja och säkra en smidig och rättvis social integration av 
invandrarkvinnor, bland annat genom att ge dem rättslig status, erkänna de kvalifikationer 
och utbildningsnivåer som de uppnått i tredjeländer, integrera dem 
i socialförsäkringssystemen och garantera dem rätten till en skälig lön, tillgång till hälso-
och sjukvård och hälso- och säkerhetsstandarder på arbetsplatsen samt till barnomsorg, 
utbildning, social service, yrkesutbildning och livslångt lärande, sociala förmåner och 
arbetsrättsligt skydd i mottagarländerna. Medlemsstaterna uppmanas också att inbegripa 
fackföreningar, icke-statliga organisationer och det civila samhället i arbetet med dessa 
strategier och åtgärder.

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och de regionala och lokala 
myndigheterna att underlätta invandrarkvinnornas tillgång till information om och 
tillvaratagande av sina sexuella och reproduktiva rättigheter genom kampanjer som riktar 
sig specifikt till dessa grupper, föredrag på hälsovårdscentraler, närmare samarbete med 
icke-statliga organisationer som arbetar med invandrarkvinnor osv.

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att engagera de lokala myndigheterna 
i arbetet med att stödja invandrarkvinnors delaktighet i samhället genom att företräda och 
försvara deras intressen och på så sätt främja deras integration i och anknytning till det 
lokala samhället.

7. Europaparlamentet uppmanar rådet, kommissionen och medlemsstaterna att ge 
invandrarkvinnor som anländer genom familjeåterförening en rättslig status som är 
oberoende av makens status, om möjligt inom ett år efter ankomsten.

8. Europaparlamentet uppmanar rådet, kommissionen och medlemsstaterna att garantera 
uppehållstillstånd för invandrarkvinnor och invandrarflickor, i synnerhet till offer för 
fysiskt och psykiskt våld, och att vidta alla nödvändiga administrativa åtgärder för att 
skydda dem, bland annat effektiv tillgång till stöd- och skyddsmekanismer.

9. Europaparlamentet uppmanar rådet, kommissionen och medlemsstaterna att upprätta 
en rättslig ram som garanterar invandrarkvinnor rätten till eget pass och uppehållstillstånd 
och som gör att en person som tar ifrån någon dessa handlingar kan ställas till 
straffrättsligt ansvar.

10. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att fastställa och främja 
en jämställdhetsmedveten rättspraxis när det gäller att reglera rekryteringen av invandrade 
arbetstagare samt att underlätta tillgången till information och rådgivning kring 
arbetsrätten och dessa personers sociala och ekonomiska rättigheter och rättigheter som 
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arbetstagare samt till rättsligt och civilt stöd på relevanta språk. Medlemsstaterna 
uppmanas även att vid behov ge möjlighet till rättslig prövning till en låg kostnad. 

11. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utforma utbildnings- och 
kommunikationsprogram för att informera invandrarkvinnor om deras rättigheter och 
skyldigheter samt att inrätta flerspråkiga rådgivningstjänster för kvinnor.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att upprätta ett system för att övervaka 
invandrarkvinnors situation på arbetsmarknaden när det gäller minimilöner, arbetsvillkor 
och den faktiska tillämpningen av hälso- och säkerhetsföreskrifter.

13. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att på grundval av lämpliga indikatorer ta 
fram korrekt, jämförbar och enhetlig statistik om olika aspekter av invandrarkvinnors 
livssituation på olika områden.

14. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utveckla effektiva och insynsvänliga 
system för erkännande av examensbevis och yrkeskvalifikationer som erhållits 
i tredjeländer, så att invandrarkvinnor lättare kan komma in på arbetsmarknaden och inte 
tvingas ta arbeten som de är överkvalificerade för. De uppmanas också att erbjuda 
utbildningsmöjligheter för kvinnor som saknar kvalifikationer samt att ge 
invandrarkvinnor tillgång till yrkesutbildning och livslångt lärande, rådgivning från 
arbetsrättsexperter och kostnadsfria eller billiga språkkurser.

15. Europaparlamentet framhåller att de flesta invandrarkvinnor arbetar inom hushålls- och 
omvårdnadssektorn, oavsett vilken studienivå och yrkeserfarenhet de har. Parlamentet 
kritiserar att en stor majoritet arbetar utan anställningsavtal, till mycket låga löner och 
utan några som helst sociala rättigheter.

16. Europaparlamentet anser att medlemsstaternas integrationspolitik och integrationsåtgärder 
inte får diskriminera invandrare på grundval av kvalifikationer eller ursprung i samband 
med deras tillträde till och möjligheter att integreras i värdländerna och att 
medlemsstaterna därför måste motverka åtskillnaden mellan EU-medborgare och 
tredjelandsmedborgare och mellan invandrare med respektive utan ett erbjudande om 
anställning. Parlamentet anser att de också måste bekämpa allt slags utnyttjande i form av 
svart arbete.

17. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utan dröjsmål ratificera 
ILO:s konvention nr 189 om hushållsanställdas rättigheter, som ILO:s trepartsstruktur 
antog 2011 för att garantera värdiga arbetsförhållanden för hushållsanställda och ge dem 
samma grundläggande arbetsrättigheter som övriga arbetstagare.

18. Europaparlamentet understryker att en fullständig integration måste ta hänsyn till rätten 
till familjeåterförening, rätten till familjebidrag och tillgång till offentligt familjestöd, 
framför allt tillgång till barnomsorg och skola.

19. Europaparlamentet beklagar att många invandrarkvinnor i sina hemländer lurats med 
löftet om anställningskontrakt i industriländer och till och med kidnappats för att 
exploateras sexuellt av maffior och nätverk för människohandel. Parlamentet uppmanar 
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medlemsstaterna att öka sina ansträngningar för att bekämpa denna kränkande och 
omänskliga behandling.

20. Europaparlamentet understryker att invandrarkvinnor ofta är mångfaldigt diskriminerade, 
inte bara för att de är kvinnor och invandrare, utan också för att de tillhör en etnisk 
minoritet eller är funktionshindrade. Parlamentet uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att säkerställa att invandrarkvinnor skyddas mot alla former av dålig 
behandling, övergrepp, trakasserier, könsbaserat våld och diskriminering samt att 
garantera dem rätten att söka juridisk rådgivning när de behandlas illa av sina 
arbetsgivare. 

21. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att genomföra kampanjer riktade till 
invandrare för att bekämpa de djupt rotade könsstereotyperna bland dessa grupper, i syfte 
att förbättra invandrarkvinnornas integration och delaktighet i samhällslivet, ekonomin, 
utbildningen och på arbetsmarknaden samt för att bekämpa våld mot kvinnor.

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att anordna 
informationskampanjer på EU-nivå och på nationell nivå med målet att öka 
invandrarkvinnornas delaktighet i det demokratiska livet samt att anordna och stödja 
kommunikationsplattformar för invandrarkvinnor.

23. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att informera kvinnliga invandrade 
arbetstagare om deras rättigheter och om överklagansförfaranden och samt ge dem 
kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationer.

24. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att invandrarkvinnors 
pensionsinbetalningar i ursprungslandet tillgodoräknas på ett korrekt sätt samt att 
pensionspoäng som har intjänats i en medlemsstat kan överföras till ursprungslandet.

25. Europaparlamentet uppmanar dessutom kommissionen att genom föranslutningsstödet och 
skärpt kontroll av kandidatländernas framsteg öka dessa länders insatser för att förbättra 
romernas sociala och ekonomiska integration, med större betoning på romska kvinnors 
och flickors situation.

26. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att utarbeta 
yrkesprofiler för invandrarkvinnor och ta fram uppgifter om invandrarkvinnornas 
integration på arbetsmarknaden.

27. Europaparlamentet betonar behovet av att ta fram, sprida och främja utbyte av bästa praxis 
från de EU-länder och tredjeländer som har kommit längst i arbetet att skapa en jämställd 
invandrarpolitik.

28. Europaparlamentet betonar att Europeiska medborgaråret 2013 måste utnyttjas på bästa 
sätt för att framhålla invandrarkvinnornas fria rörlighet och fulla delaktighet i det 
europeiska samhället.
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