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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om kønsaspekter i forbindelse med EU-rammen for de nationale strategier for 
integration af romaer
(2013/2066(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til chartret om grundlæggende rettigheder, især artikel 1, 14, 15, 21, 23, 24, 
25, 34 og 35,

– der henviser til international lovgivning på menneskerettighedsområdet, navnlig den 
internationale konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination, FN's 
erklæring fra 1992 vedrørende rettigheder for personer, der tilhører nationale eller etniske, 
religiøse og sproglige mindretal, konventionen om afskaffelse af alle former for 
diskrimination imod kvinder og FN's konvention om barnets rettigheder,

– der henviser til europæiske konventioner til beskyttelse af menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder, navnlig den europæiske konvention til beskyttelse af 
menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder (EMRK), den europæiske 
socialpagt og dermed forbundne henstillinger fra Den Europæiske Komité for Sociale 
Rettigheder, Europarådets rammekonvention om beskyttelse af nationale mindretal og 
Europarådets konvention om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i 
hjemmet,

– der henviser til artikel 2, 3 og 6 i traktaten om Den Europæiske Union og til artikel 8, 9 og 
10 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Kommissionens meddelelse om en EU-ramme for de nationale strategier 
for romaernes integration frem til 2020 (COM(2011)0173) og Det Europæiske Råds 
konklusioner af 24. juni 2011,

– der henviser til Kommissionens meddelelse om første trin i gennemførelsen af EU-
rammen for de nationale strategier for romaernes integration (COM(2012)0226),

– der henviser til forslag til Rådets henstilling om foranstaltninger i medlemsstaterne til 
effektiv integration af romaerne (COM(2013)0460),

– der henviser til Kommissionens meddelelse om skridt fremad i gennemførelsen af de 
nationale strategier for romaernes integration (COM(2013)0454),

– der henviser til sin beslutning af 1. juni 2006 om romakvinders situation i EU1,
– der henviser til sin beslutning af 9. marts 2011 om EU's strategi for integration af romaer2,
– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling og 
udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A7-0000/2013),

                                               
1 EUT C 298 E af 8.12.2006, s. 283.
2 EUT C 199 E af 7.7.2012, s. 112.
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A. der henviser til, at strategien for ligestilling mellem kvinder og mænd 2010-2015 kræver, 
at Kommissionen støtter ”fremme af ligestilling mellem kønnene ved gennemførelsen af 
alle aspekter af og flagskibsinitiativer i Europa 2020-strategien”, og til, at Rådets 
konklusioner om en EU-ramme for de nationale strategier for romaernes integration frem 
til 2020 kræver, at der skal ”anlægges et ligestillingsperspektiv i alle politikker og 
foranstaltninger til fremme af romaernes integration”;

B. der henviser til, at romakvinder har en større risiko for fattigdom end romamænd, og til, at 
romafamilier med fire børn eller flere har den største fattigdomsrisiko i EU;

C. der henviser til tendensen ved almindeligt anvendte indikatorer til, at de ikke omfatter 
problemer som fattigdom blandt erhvervsaktive, energifattigdom, fattigdom i store 
familier og hos enlige forsørgere samt social udgrænsning af kvinder;

D. der henviser til, at ældre romakvinder udsættes for en større risiko for fattigdom, fordi de 
fleste af dem har arbejdet i den uformelle økonomi uden løn og uden at være omfattet af 
en social sikringsordning;

E. der henviser til, at et overvældende flertal af de voksne romaer, der er kategoriseret som 
”inaktive”, er kvinder, og at andelen af romakvinder i den erhvervsaktive alder i lønnet 
beskæftigelse – til dels på grund af den traditionelle arbejdsdeling mellem kvinder og 
mænd – kun er omkring halv så stor som andelen af romamænd, og at det samme gælder 
andelene for selvstændigt erhvervsdrivende;

F. der henviser til, at det er betydeligt hårdere for både mødre med store familier og enlige 
mødre i ugunstigt stillede landområder at arbejde et stykke væk fra deres hjem og familie;

G. der henviser til, at romakvinder klarer sig betydeligt ringere end både romamænd og 
ikkeromakvinder med hensyn til at lære at læse og få sig en uddannelse, og til, at flertallet 
af romapiger går ud af skolen tidligt, og at en betydelig del af dem aldrig har gået i skole;

H. der henviser til, at teenagegraviditeter og uplanlagte graviditeter skader pigernes 
uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder;

I. der henviser til, at den økonomiske krise har haft en negativ indflydelse på 
romakvindernes sundhed og velfærd og således har forværret deres i forvejen langvarige 
uacceptable situation, idet mere end en fjerdedel af romakvinderne begrænses af 
helbredsmæssige problemer under udførelsen af deres daglige aktiviteter;  

J. der henviser til, at romakvinder på grund af deres lave socioøkonomiske status og den 
diskrimination, de oplever i sundhedssektoren, benytter sig af sundhedsydelser i langt 
mindre omfang end flertallet af befolkningen;

K. der henviser til, at romakvinder og -piger i uforholdsmæssig høj grad rammes af en række 
sygdomme – herunder hiv/aids – men at forebyggelsesprogrammer for dem generelt 
tildeles for lav prioritet og for få midler, og at adgangen til screeninger fortsat er ringe;

L. der henviser til, at ekstrem fattigdom øger risikoen for handel med kvinder, prostitution, 
vold og andre former for udnyttelse, der hindrer kvinder i til fulde at deltage i alle livets 
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områder og opnå ligestilling;

1. understreger, at der i de nationale strategier for integration af romaer skal rettes fokus mod 
romakvinders socioøkonomiske robusthed, dvs. deres evne til at tilpasse sig det 
økonomiske miljø under hurtig forandring, ved at iværksætte opsparing og forhindre 
nedsparing af aktiver;

2. opfordrer medlemsstaterne til at styrke kønsaspektet ved gennemførelsen af deres 
nationale strategier for integration af romaer og til at koble deres gennemførelse heraf 
sammen med eksisterende ligestillingsstrategier, navnlig ved at gøre udryddelse af 
lønforskellene i romasamfundene til et udtrykkeligt mål;

3. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udføre kønsspecifikke 
konsekvensanalyser, når de skal udarbejde konkrete foranstaltninger inden for rammerne 
af deres nationale strategier for integration af romaer;

4. opfordrer Kommissionen til at indføre mere effektive redskaber til måling af 
romakvinders faktiske socioøkonomiske situation, f.eks. til at medtage kvantificering af 
værdien af "hverdagens økonomi" og anerkendelse af den uformelle økonomi i dens 
projekt "Hinsides BNP";  opfordrer derudover Kommissionen til at udvikle og overvåge 
kønsspecifikke indikatorer for både de nationale strategier for integration af romaer og 
sociale integrationspolitikker;

5. opfordrer medlemsstaternes regeringer og lokale myndigheder til at inddrage 
kvindeorganisationer, roma-ngo’er og relevante aktører i gennemførelsen og 
overvågningen af de nationale strategier for integration af romaer og til at skabe 
forbindelse mellem ligestillingsorganer eller kvindeorganisationer og sociale 
integrationspolitikker; 

6. opfordrer medlemsstaterne til udtrykkeligt at rette foranstaltninger mod romakvinder i 
ekstrem socioøkonomisk fattigdom og til samtidig at rette fokus mod risikogrupper ved at 
forebygge og bekæmpe de forhold, der fører til forarmelse; 

7. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at indføre reduktion af børnefattigdom 
som et mål i EU’s proces til inklusion af romaer, og til generelt at indarbejde børns 
rettigheder i foranstaltninger til social integration, til at overvåge fremskridt for så vidt 
angår børnefattigdom og til at identificere og udvikle prioriterede tiltag på området;

8. opfordrer medlemsstaterne til i deres nationale strategier for integration af romaer at 
medtage skræddersyede programmer til aktiv integration af romakvinder på 
arbejdsmarkedet og at stille livslang læring til rådighed med det sigte at give dem 
kvalifikationer, der kan bruges på arbejdsmarkedet;

9. opfordrer medlemsstaterne til at udvikle særlige foranstaltninger for store familier (med 
fire børn eller flere) og eneforsørgere med det sigte at gøre det nemmere at komme ind på 
arbejdsmarkedet, fremme fleksible arbejdstider, udvide børnepasningsfaciliteterne og 
overveje skræddersyede socialforsorgsordninger;

10. opfordrer medlemsstaterne til at genintroducere Barcelonamålene for børnepasning og til 
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at udvikle tilgængelige og økonomisk overkommelige pasningsydelser af høj kvalitet til 
hele livscyklussen;

11. opfordrer medlemsstaterne til at træffe alle de foranstaltninger, der er nødvendige for at 
forhindre afskedigelse af ansatte under graviditeten eller efter barnets fødsel, og til at 
overveje at anerkende perioder, hvor man passer sine børn, som perioder, der tæller med 
ved beregningen af pensionsrettigheder;

12. opfordrer indtrængende medlemsstaterne og de lokale myndigheder til at anvende den 
europæiske mikrofinansieringsfacilitet til fordel for beskæftigelse og social integration til 
at hjælpe arbejdsløse romakvinder med at blive selvstændigt erhvervsdrivende ved at gøre 
det nemt for dem at få adgang til hjælp, teknisk bistand og støtteforanstaltninger;

13. opfordrer medlemsstaterne til at udarbejde konkrete programmer rettet mod unge mødre 
og piger, der forlader skolen tidligt, navnlig med henblik på at støtte dem i at fortsætte 
skolegangen uden afbrydelser, give tilskud til at de påtager sig et erhvervsarbejde og 
tilvejebringe uddannelse på arbejdspladsen;

14. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gøre romakvinder til en udtrykkelig 
målgruppe for deres sundhedsinitiativer, navnlig med hensyn til sygdomme, der er stærkt 
forbundet med kvinders hormonelle system og/eller fattigdom, f.eks. osteoporose, muskel-
og knogleproblemer og sygdomme i centralnervesystemet; opfordrer dem endvidere 
kraftigt til at give fuld adgang til screening for bryst- og livmoderhalskræft – herunder 
vaccination mod humane papillomavira – og til at sigte mod at iværksætte sundhedspleje 
for gravide kvinder allerede i første tredjedel af graviditeten;

15. opfordrer medlemsstaterne til at lette og fremme romasamfundenes deltagelse i 
udarbejdelse, gennemførelse, overvågning og evaluering af programmer til 
sygdomsforebyggelse, behandling, pleje og støtte, såvel som i nedbringelse af 
stigmatisering og diskrimination i sundhedssystemet;

16. opfordrer medlemsstaterne til at undersøge, forbyde og retsforfølge direkte og indirekte 
diskrimination af romakvinder, der gør brug af deres grundlæggende rettigheder og af 
offentlige tjenesteydelser, samt til at forebygge yderligere diskrimination;

17. opfordrer medlemsstaterne til at bekæmpe alle former for vold mod kvinder, med særlig 
fokus på romakvinder, og til at støtte ofre for vold i hjemmet ved at sikre ordentlige 
ressourcer til offentlige tjenesteydelser på dette område og ved at yde bistand, også via det 
almindelige system, f.eks. inden for sundhed, beskæftigelse og uddannelse;

18. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.


