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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om könsaspekter på EU-ramen för nationella strategier för integrering av romer
(2013/2066(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av stadgan om de grundläggande rättigheterna, särskilt artiklarna 1, 14, 15, 
21, 23, 24, 25, 34 och 35,

– med beaktande av internationell människorättslagstiftning, framför allt den internationella 
konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering, FN:s förklaring om 
rättigheter för personer som tillhör nationella eller etniska, religiösa och språkliga 
minoriteter från 1992, konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av 
kvinnor och FN:s konvention om barnets rättigheter,

– med beaktande av de europeiska konventionerna om skydd för mänskliga rättigheter och 
grundläggande friheter, framför allt den europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, den europeiska sociala stadgan 
och de anknytande rekommendationerna från Europeiska kommittén för sociala 
rättigheter, Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och 
Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld 
i hemmet,

– med beaktande av artiklarna 2, 3 och 6 i fördraget om Europeiska unionen och 
artiklarna 8, 9 och 10 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av kommissionens meddelande En EU-ram för nationella strategier för 
integrering av romer fram till 2020 (COM(2011)0173) och Europeiska rådets slutsatser av 
den 24 juni 2011,

– med beaktande av kommissionens meddelande Nationella strategier för integreringen av 
romer: ett första steg i genomförandet av EU-ramen (COM(2012)0226),

– med beaktande av förslaget till rådets rekommendation om verkningsfulla åtgärder för 
integrering av romer i medlemsstaterna (COM(2013)0460),

– med beaktande av kommissionens meddelande Framsteg i genomförandet av nationella 
strategier för integrering av romer (COM(2013)0454),

– med beaktande av sin resolution av den 1 juni 2006 om situationen för de romska 
kvinnorna i EU1,

– med beaktande av sin resolution av den 9 mars 2011 om EU-strategin för integrering av 
romer2,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet 
mellan kvinnor och män och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor 
(A7-0000/2013), och av följande skäl:

                                               
1 EUT C 298 E, 8.12.2006, s. 283.
2 EUT C 199 E, 7.7.2012, s. 112.
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A. Strategin för jämställdhet mellan kvinnor och män 2010–2015 kräver att kommissionen 
”stöder jämställdhetsarbetet i genomförandet av alla delar av Europa 2020-strategin”. 
Rådets slutsatser om en EU-ram för nationella strategier för integrering av romer kräver 
”att ett jämställdhetsperspektiv tillämpas i all politik och alla åtgärder till främjande av 
romernas integrering”.

B. Romska kvinnor löper större risk att drabbas av fattigdom än romska män, och romska 
familjer med fyra eller fler barn löper störst risk att drabbas av fattigdom i EU.

C. De indikatorer som vanligtvis används har en tendens att bortse ifrån problem såsom 
fattigdom bland förvärvsarbetande, energifattigdom, fattigdom bland storfamiljer och 
ensamstående föräldrar, barnfattigdom samt den sociala utestängningen av kvinnor.

D. Äldre romska kvinnor löper större risk att drabbas av fattigdom eftersom merparten av 
dem har arbetat i den informella ekonomin utan ersättning eller socialförsäkring.

E. En överväldigande majoritet av de vuxna romer som klassificeras som ”inaktiva” är 
kvinnor. Andelen romska kvinnor i arbetsför ålder med betald anställning är – delvis till 
följd av den traditionella arbetsfördelningen mellan kvinnor och män – endast runt hälften 
jämfört med de romska männen, och liknande siffror gäller för egenföretagare.

F. Det är avsevärt mycket svårare för mödrar i storfamiljer eller ensamstående mödrar att 
arbeta långt hemifrån i missgynnade landsbygdsområden.

G. Läs- och skrivkunnigheten och utbildningsresultaten bland romska kvinnor ligger 
betydligt under de romska männens och de icke-romska kvinnornas. Majoriteten av 
romska flickor lämnar skolan i förtid, och en betydande andel av dem har aldrig gått i 
skolan.

H. Tonårsgraviditeter och oplanerade graviditeter är ett hinder för flickornas möjligheter till 
utbildning och arbete.

I. Den ekonomiska krisen har haft en negativ inverkan på romska kvinnors hälsa och 
välbefinnande och förvärrat deras länge oacceptabla situation, där en fjärdedel av alla 
romska kvinnor begränsas av hälsoproblem i sina dagliga liv. 

J. På grund av deras låga socioekonomiska status och den diskriminering de möter inom 
hälso- och sjukvården uppsöker romska kvinnor läkarmottagningar mycket mer sällan än 
majoriteten av befolkningen.

K. Romska kvinnor och flickor drabbas i oproportionerlig utsträckning av allvarliga 
sjukdomar – däribland hiv/aids – men program för förebyggande riktade till dem brukar 
underprioriteras och underfinansieras, och tillgången till tester är alltjämt låg.

L. Den extrema fattigdomen ökar risken för kvinnohandel, prostitution, våld och andra 
former av utnyttjande som hindrar kvinnorna från att delta fullt ut i alla områden av livet 
och jämställdhet från att uppnås.

1. Europaparlamentet betonar att de nationella strategierna för integrering av romer måste 
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fokusera på att stärka romernas socioekonomiska bärkraft, dvs. deras förmåga att anpassa 
sig till den snabbt skiftande ekonomin, genom att ha ett sparande och förhindra att 
tillgångar går förlorade.

2. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att stärka jämställdhetsintegreringen i 
genomförandet av sina nationella strategier för integrering av romer och att sammanlänka 
detta genomförande med befintliga jämställdhetsstrategier, särskilt genom att ha 
utjämningen av löneklyftan inom romska grupper som ett uttryckligt mål.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att genomföra 
konsekvensanalys ur ett jämställdhetsperspektiv när de tar fram särskilda åtgärder inom 
sina nationella strategier för integrering av romer.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa effektivare instrument för att 
kartlägga den faktiska socioekonomiska situationen bland romska kvinnor, till exempel 
genom att beräkna värdet av ”livets ekonomi” och erkänna den informella ekonomin i sitt 
projekt ”Bortom BNP”. Parlamentet uppmanar dessutom kommissionen att ta fram och 
övervaka könsspecifika indikatorer för de nationella strategierna för integrering av romer 
och politiken för social delaktighet. 

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaternas regeringar och lokala myndigheter att 
involvera kvinnoorganisationer, icke-statliga organisationer för romer och relevanta 
aktörer i genomförandet och övervakningen av de nationella strategierna för integrering av 
romer och att skapa förbindelser mellan jämställdhetsorgan eller kvinnorättsorganisationer 
och strategier för social delaktighet.

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i sina åtgärder särskilt inrikta sig på 
romska kvinnor i extrem socioekonomisk nöd och att samtidigt fokusera på riskgrupper 
genom att förebygga och ta itu med faktorer som leder till fattigdom.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att införa ett mål om 
minskning av barnfattigdomen i EU:s process för integrering av romer, integrera barnets 
rättigheter i åtgärder för social delaktighet, övervaka framsteg ur ett 
barnfattigdomsperspektiv samt identifiera och utveckla prioriterade åtgärder på området.

8. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i sina nationella strategier för 
integrering av romer ta med skräddarsydda program för aktiv integrering av romska 
kvinnor på arbetsmarknaden och att göra livslångt lärande tillgängligt så att de kan skaffa 
sig de färdigheter som efterfrågas på marknaden.

9. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta fram särskilda åtgärder inriktade på 
storfamiljer (med fyra eller fler barn) och hushåll med ensamstående föräldrar genom att 
göra det lättare att komma in på arbetsmarknaden, främja flexibla arbetstider, utöka 
barnomsorgen och överväga skräddarsydda välfärdsarrangemang.

10. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att återinföra Barcelonamålen om 
barnomsorg och att ta fram tillgängliga, högkvalitativa omsorgstjänster till ett överkomligt 
pris för hela livscykeln.
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11. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta alla nödvändiga åtgärder för att 
förhindra uppsägningen av anställda under graviditet eller moderskap, och att överväga att 
erkänna barnuppfostran som en pensionsberättigad period.

12. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen medlemsstaterna och de lokala 
myndigheterna att utnyttja det europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter för 
sysselsättning och social delaktighet för att hjälpa arbetslösa romska kvinnor att starta eget 
genom lättillgänglig ekonomisk hjälp, tekniskt stöd och andra stödåtgärder.

13. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta fram särskilda program inriktade på 
tonårsmödrar och flickor som lämnat skolan i förtid, särskilt för att stödja en fortsatt 
skolgång utan avbrott, underlätta deras tillgång till anställning och erbjuda utbildning på 
arbetsplatsen.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att identifiera romska 
kvinnor som en specifik målgrupp för sina hälsoinitiativ, i synnerhet med avseende på 
sjukdomar som är starkt kopplade till kvinnors hormonsystem eller fattigdom, såsom 
benskörhet, muskel- och skelettsjukdomar samt neurologiska sjukdomar. Parlamentet 
kräver dessutom att mammografiundersökningar och cellprover för att förebygga bröst-
respektive livmoderhalscancer – inbegripet vaccinering mot humant papillomvirus – görs 
fullt tillgängliga och att man har som målsättning att hälsoundersökningar för gravida 
kvinnor ska inledas redan under den första trimestern av graviditeten.

15. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att underlätta och främja romska gruppers 
delaktighet i att utforma, genomföra, övervaka och utvärdera förebyggande och 
behandling av sjukdomar, vård och stödprogram samt för att minska stigmatiseringen och 
diskrimineringen inom hälso- och sjukvården.

16. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utreda, förbjuda och lagföra direkt och 
indirekt diskriminering av romska kvinnor som utövar sina grundläggande rättigheter och 
använder sig av offentliga tjänster samt att förebygga all eventuell vidare diskriminering.

17. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta itu med alla former av våld mot 
kvinnor, särskilt romska kvinnor, och att stödja offer för våld i hemmet genom att 
garantera ordentliga resurser till berörda offentliga tjänster och genom att erbjuda stöd 
även genom traditionella tjänster såsom hälso- och sjukvård, arbetsförmedling och 
utbildning.

18. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.


