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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de maatschappelijke integratie van vrouwen uit etnische minderheden
(2010/2041(INI))

Het Europees Parlement,

– gelet op de artikelen 2 en 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie,

– gezien het Tweede Deel van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
waarin de verplichting voor de Europese Unie om discriminatie te bestrijden wordt 
uiteengezet,

– gezien Richtlijn van de Raad 2000/43/EG van de Raad van 29 juni 2000 houdende de 
toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische 
afstamming1, Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van 
een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep2, Richtlijn 2006/54/EG 
van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende de toepassing van het 
beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en 
beroep (herschikking)3 en Richtlijn 2004/113/EG van de Raad van 13 december 2004 
houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij 
de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten4,

– gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,

– gezien de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties5, 
het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de uitbanning van alle vormen van 
discriminatie tegen vrouwen (CEDAW)6 en de Verklaring van de Verenigde Naties over 
de rechten van personen behorend tot nationale of etnische, religieuze en taalkundige 
minderheden7,

– gezien het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden,

– gezien het Programma van Stockholm8,

– gezien de Strategie van Lissabon en de Strategie-2020 van de EU, die momenteel wordt 
uitgewerkt,

– gezien Besluit nr. 1350/2007/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 
2007 tot vaststelling van een tweede communautair actieprogramma op het gebied van 

                                               
1 PB L 180 van 19.7.2000, blz. 22.
2 PB L 303 van 02.12.00, blz. 16.
3 PB L 204 van 26.07.06, blz. 23.
4 PB L 373 van 21.12.04, blz. 37.
5 Resolutie 217A (III) van 10 december 1948van de Algemene vergadering van de Verenigde Naties. 
6 Resolutie 34/180 van 18 december 1979 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties
7 Resolutie 47/135 van 18 december 1992 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties
8 Raad van de Europese Unie, referentie 5731/10 van 3 maart 2010.
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gezondheid (2008-2013)1, 

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 1 juni 2006 over de situatie van de Roma in de 
Europese Unie2,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 27 september 2007 over gelijke behandeling van 
personen ongeacht ras of etnische afstamming3,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 24 oktober 2006 over de immigratie van 
vrouwen4,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 14 januari 2009 over de situatie van de 
grondrechten in de Europese Unie 2004-20085,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 10 februari 2010 over de gelijkheid van vrouwen 
en mannen in de Europese Unie - 20096,

– gelet op artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid (A7-
0000/2010),

A. overwegende dat het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Handvest van de 
grondrechten een uiteenzetting bevatten van de waarden waarop de EU gegrondvest is, die 
in de praktijk gelden voor alle burgers, ook voor vrouwen van etnische minderheden,

B. overwegende dat niet alle inwoners van de EU profijt hebben van het Handvest van de 
grondrechten, met name vrouwen van etnische minderheden en migranten,

C. overwegende dat vele etnische minderheden in de EU nog steeds geconfronteerd worden 
met discriminatie, sociale uitsluiting en segregatie,

D. overwegende dat een Europese geïntegreerde aanpak cruciaal is voor een coherent beleid 
inzake maatschappelijke integratie van vrouwen uit etnische minderheden, en dat deze 
aanpak ook, maar niet uitsluitend, maatregelen inzake discriminatiebestrijding, 
huisvesting, werkgelegenheid, onderwijs, gezondheidszorg en naleving van de 
grondrechten bestrijkt,

E. overwegende dat er geen afzonderlijke definitie is voor minderheden die zich van oudsher 
in een land hebben gevestigd of meer recentelijk zijn gearriveerd, maar dat er verschillen 
zijn geconstateerd tussen deze twee categorieën, alsook verschillen tussen verschillende 
minderheden; overwegende dat de principes van gelijke kansen en gelijke behandeling op 
basis van wederzijds respect, begrip en acceptatie, de hoeksteen moeten vormen van het 

                                               
1 PB L 301 van 20.11.07, blz. 3.
2 PB C 297E van 8.12.2006, blz. 283.
3 PB C 292 E van 28.8.2008, blz. 317.
4 PB C 282 E van 20.12.2006, blz. 118.
5 PB C 46E, 24.2.2010, blz.48.
6 Aangenomen teksten, 10.2.2010, P6_TA(2010)0021.
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Europese integratiebeleid voor iedereen, ongeacht afkomst,

F. overwegende dat gelijke toegang voor iedereen tot goed onderwijs bevorderlijk is voor 
een betere integratie op de arbeidsmarkt,

G. overwegende dat integratiebeleidsmaatregelen voor personen uit derde landen verbeterd 
kunnen worden door meer aandacht voor de genderdimensie, om ervoor te zorgen dat er 
rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften van migrantenvrouwen,

H. overwegende dat immigratie- en asielbeleid en -wetgeving geen belemmering mogen 
vormen voor de integratie van migrantenvrouwen,

I. overwegende dat een gerichte aanpak van de integratie van vrouwen uit etnische 
minderheden nodig is om stereotypering, stigmatisering en etnische segregatie te 
vermijden,

J. overwegende dat statistieken ontbreken waardoor vele problemen verborgen blijven, zodat 
er geen gericht beleid wordt gevoerd,

K. overwegende dat er een groot scala van instrumenten en beleidsmaatregelen beschikbaar 
is die gebruikt kunnen worden voor de integratie van vrouwen uit etnische minderheden, 
maar dat er een kloof is ten opzichte van de implementatie in de lidstaten,

L. overwegende dat in de meeste gevallen vrouwen uit etnische minderheden geconfronteerd 
worden met meervoudige discriminatie en kwetsbaarder zijn voor sociale uitsluiting en 
armoede dan autochtone vrouwen en mannen uit minderheden,

M. overwegende dat de lagere sociaaleconomische status van vrouwen uit etnische 
minderheden tot gevolg heeft dat hun recht op integriteit wordt verloochend, 

N. overwegende dat de gezondheidstoestand van vrouwen niet alleen consequenties heeft 
voor hun eigen gezondheid maar ook voor die van hun kinderen,

O. overwegende dat gebrek aan integratie van vrouwen uit etnische minderheden aanzienlijke 
directe en indirecte kosten met zich meebrengt voor de nationale overheid, 

P. overwegende dat vrouwen uit etnische minderheden kwetsbaarder zijn voor verschillende 
vormen van mannelijk geweld en uitbuiting,

Integratiebeleid in de Europese Unie

1. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan naar gender en etniciteit uitgesplitste 
gegevens met betrekking tot onderwerpen in verband met maatschappelijke integratie te 
verschaffen, zoals toegang tot onderwijs, de arbeidsmarkt, sociale zekerheid, de 
gezondheidszorg en huisvesting;

2. meent dat een meer gestructureerde coördinatie nodig is tussen Europees en nationaal 
beleid om een duurzaam effect te bereiken alsmede betere beleidsmaatregelen op 
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Europees en nationaal niveau;

3. verzoekt de Commissie en de lidstaten maatregelen te nemen die moeten voorkomen dat 
vrouwen van etnische minderheden hun capaciteiten verliezen, door te zorgen voor gelijke 
kansen op werk dat overeenkomt met hun capaciteiten en kwalificaties;

4. wijst op het belang van rolmodellen in verband met integratie en steunt de uitwisseling 
van positieve praktijken; dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan maatregelen 
voor te stellen om de instelling van interculturele mediators in de EU te bevorderen;

5. verzoekt de Commissie een uitbreiding te overwegen van de Europese 
financieringsmogelijkheden uit het Europees Sociaal Fonds en het Europees 
Integratiefonds, en deze fondsen een meer strategische focus te geven zodat zij een rol 
kunnen spelen in de integratie en herintegratie op de arbeidsmarkt van vrouwen uit 
etnische minderheden, vooral in tijden van economische crisis;

6. verzoekt de EU en de lidstaten bewustmakingscampagnes te voeren om discriminerende 
culturele normen te bestrijden, alsook de heersende seksistische stereotypes en 
maatschappelijke stigmatisering, die geweld tegen vrouwen legitimeren en voortzetten, en 
om te verzekeren dat geweld niet gerechtvaardigd kan worden op grond van gebruiken, 
tradities of religieuze overwegingen;

7. dringt er bij de lidstaten op aan de toegang tot diensten te verbeteren, met name in de 
gezondheidszorg, sociale dienstverlening, informatie over sociale rechten, diensten met 
betrekking tot kinderen, herintegratie gericht op integratie op de arbeidsmarkt, en diensten 
op gebied van beroepsopleiding; 

Vrouwen van etnische minderheden

8. steunt de actieve participatie van vrouwen van etnische minderheden op alle terreinen die 
hun leven raken, met inbegrip van politiek;

9. wijst erop dat de economische emancipatie van vrouwen een sleutelfactor is met 
betrekking tot integratie en participatie;

10. verzoekt de lidstaten de grondrechten van alle vrouwen, met inbegrip van vrouwen van 
etnische minderheden en migrantenvrouwen, te eerbiedigen, ongeacht of zij een legale 
verblijfsstatus hebben of niet, en met name hun rechten inzake toegang tot justitie, 
juridische bijstand, huisvesting en gezondheidszorg;

11. spoort de Commissie en de lidstaten aan de toegang tot gericht onderwijs voor kinderen en 
vrouwen van etnische minderheden te verbeteren om te voorkomen dat er een genderkloof 
in onderwijsniveaus ontstaat die leidt tot uitsluiting van de arbeidsmarkt en armoede;

12. benadrukt dat vrouwen van etnische minderheden toegang moeten hebben tot informatie 
in verschillende talen over gezondheidszorg; wijst op het belang van interculturele 
opleiding, in samenwerking met organisaties van vrouwen van etnische minderheden, 
voor verleners van gezondheidszorg;
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Gendergelijkheid

13. spoort de Commissie aan rekening te houden met het genderaspect bij besluiten over 
beleid en maatregelen ter bevordering van maatschappelijke integratie;

14. verzoekt de lidstaten maatregelen te nemen om de toegang te verzekeren tot 
ondersteunende diensten voor preventie van of bescherming van vrouwen tegen 
gendergerelateerd geweld, ongeacht hun verblijfsstatus, ras, etnische afkomst of religie;

15. verzoekt de Commissie en de lidstaten ervoor te zorgen dat de bestaande wetgeving 
inzake gendergelijkheid en non-discriminatie volledig wordt uitgevoerd, door middelen 
beschikbaar te stellen voor gerichte opleiding en bewustmakingsmaatregelen over de 
rechten die vrouwen van etnische minderheden reeds hebben, en manieren waarop zij 
schendingen van hun rechten kunnen aanpakken;

16. verzoekt de lidstaten te zorgen voor de bescherming van slachtoffers van meervoudige 
discriminatie, waaronder veel vrouwen van etnische minderheden, door expliciete 
clausules en bindende regels over meervoudige discriminatie op te nemen in het 
rechtstelsel; 

17. dringt aan op de actieve betrokkenheid van het Europese Instituut voor gendergelijkheid 
bij de uitvoering van adequate nieuwe maatregelen en beleid met betrekking tot vrouwen 
van etnische minderheden, waarbij het principe van gender mainstreaming en bevordering 
van prioriteiten op het gebied van maatschappelijke integratie consistent wordt toegepast;

18. dringt er bij het Bureau van de grondrechten op aan dat het een transversale dimensie 
inzake gendergelijkheid en vrouwenrechten opneemt in alle aspecten van het meerjarig 
kader en de daaruit voortvloeiende activiteiten, met inbegrip van activiteiten met 
betrekking tot etnische discriminatie en grondrechten van migranten en Roma;

19. dringt er bij het Bureau van de grondrechten op aan dat het systematisch naar gender en 
etniciteit alsook naar andere variabelen uitgesplitste gegevens verzamelt, en de resultaten 
uitgesplitst naar gender en etniciteit presenteert;

20. wijst op de cruciale rol van nationale organen voor gelijke behandeling bij het bieden van 
steun en hulp aan slachtoffers van discriminatie en bij het geven van informatie over hun 
rechten en verplichtingen;

21. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

Inleiding

Dit verslag beoogt het beleid dat in de EU wordt gevoerd op gebied van maatschappelijke 
integratie voor vrouwen van etnische minderheden te evalueren en aan te geven waar dit 
werkt en waar er problemen spelen, zodat het kan bijdragen aan het vinden van oplossingen. 

Bij de analyse van de thema's die gedekt worden door de titel van dit verslag gaat het om drie 
hoofdaspecten:

1. De rol van integratiebeleid in de Europese Unie

2. De rol van vrouwen uit etnische minderheden

3. Beleid inzake gendergelijkheid

We leven in een multiculturele samenleving die meerdere culturele, etnische en religieuze 
gemeenschappen omvat. Om daadwerkelijk integratie te bereiken moet er tegelijk rekening 
worden gehouden met verschillende behoeften en vragen, die soms zelfs in strijd met elkaar 
zijn. Daarom is het van cruciaal belang deze vragen duidelijk te krijgen en manieren te vinden 
om deze op evenwichtige wijze aan te pakken, om tegemoet te komen aan de gewettigde 
aspiraties van vrouwen van etnische minderheden zonder dat de eenheid en continuïteit van 
hun etnische gemeenschap verloren gaat.

1. De rol van integratiebeleid in de Europese Unie

Maatschappelijke integratie kan worden omschreven als de verzekering van toegang tot 
middelen, participatie en deel uitmaken van de samenleving. Beleid inzake maatschappelijke 
integratie schept voorwaarden die van grote invloed zijn op de capaciteit problemen en 
barrières aan te pakken, participatie en toegang te verwerven en een gevoel van erbij horen te 
creëren. Dit beleid omvat niet allen wetgevingsinstrumenten maar ook een breed scala van 
bestuurlijke en vrijwillige activiteiten.

Er bestaat geen bindend EU-beleid inzake maatschappelijke integratie in de Europese Unie, 
hoofdzakelijk omdat integratie onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten valt. Niettemin 
wordt het integratiebeleid steeds belangrijker op Europees niveau, en zijn er initiatieven om 
een gemeenschappelijke aanpak van integratie binnen een samenhangend Europees kader te 
ontwikkelen. De Commissie benadrukt dat integratie des te belangrijker wordt naarmate de 
economische en sociale aspecten van de vergrijzing van de bevolking een grotere rol gaan 
spelen, en verwijst expliciet naar migrantenvrouwen en vrouwen van minderheden als 
doelgroep voor integratiebeleid. 

Integratie binnen de lidstaten van de Europese Unie zal worden beschouwd vanuit het 
perspectief van het Europese burgerschap. Er zij op gewezen dat de structuur van de EU 
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gebaseerd is op het burgerschap en het principe van gelijke kansen en non-discriminatie. Deze 
EU-regels en -principes worden echter in de meeste gevallen alleen toegepast op EU-burgers 
die tegelijkertijd burgers van een lidstaat zijn. In het kader van dit verslag betekent dat dat 
gevestigde minderheden die een wettelijke status als burger hebben gekregen beschermd 
worden door de regels en principes van de Europese Unie. Maar hoe ligt dit voor de mensen 
die betrekkelijk recent in de EU gearriveerd zijn, dat wil zeggen migranten, en nog geen 
burger van een lidstaat zijn? Zij worden niet beschermd door EU-instrumenten, zoals artikel 
19 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (voormalig artikel 13 
VEG), of Richtlijn van de Raad nr. 2000/43/EG houdende de toepassing van het beginsel van 
gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming. Zij hebben bepaalde 
rechten op grond van EU-instrumenten met betrekking tot immigratie op terreinen als de 
arbeidsmarkt, sociale rechten en wettelijke integratie. Maar er bestaat nog geen consistent 
EU-beleid inzake integratie van migranten. Daarnaast worden migrantenvrouwen en vrouwen 
uit gevestigde minderheden beschermd door algemene beginselen en wettelijke instrumenten 
van het internationaal recht. Maar de vraag is of dit voldoende is en of er geen verdere 
maatregelen op EU-niveau nodig zijn.

Vanuit het bovenstaande kan men concluderen dat er aandacht moet worden geschonken aan 
mogelijke verschillen tussen gevestigde of traditionele minderheden en recentelijk 
gearriveerde minderheden, zoals migranten.

In het verslag behandelt de rapporteur de vraag of er specifieke actie moet worden 
ondernomen om een betere integratie van vrouwen uit etnische minderheden mogelijk te 
maken. Als dat zo is, in welke vorm moet die actie worden gegoten? Moet dit zijn in de vorm 
van uitwisseling van positieve praktijken/informatie tussen de lidstaten of moet er bindende 
wetgeving komen?

Een andere mogelijkheid voor de EU om integratiebeleid te verhelderen en beter te 
stroomlijnen is het opstellen van EU-richtsnoeren die lidstaten helpen vrouwen van etnische 
minderheden in staat te stellen toegang te krijgen tot 1) het onderwijssysteem, 2) de 
gezondheidszorg, 3)de medische zorg op langere termijn, 4) sociale diensten, 5)werk en/of 6) 
financiële hulp.

2. De rol van vrouwen uit etnische minderheden

In het internationaal recht bestaat geen gemeenschappelijke juridische definitie van nationale 
of etnische minderheden. De Raad van Europe verwijst in zijn documenten1 naar nationale 
minderheden als 'een groep personen in een staat, die verblijven op het grondgebied van die 
staat en burgers zijn van die staat; langdurige, vaste en solide banden onderhouden met die 
staat; specifieke etnische, culturele, religieuze of linguïstische kenmerken vertonen; 
voldoende representatief zijn, maar tegelijk minder in getal dan de rest van de bevolking van 
die staat of een regio van die staat; en ernaar streven om samen te behouden wat hun 
gemeenschappelijke identiteit vormt, met inbegrip van hun cultuur, hun tradities, hun 
godsdienst of hun taal.' Het is duidelijk dat de Raad van Europa in deze definitie verwijst naar 
gevestigde minderheden of mensen die tot gevestigde minderheden behoren die reeds het 

                                               
1 European Charter for Regional or Minority Languages en Recommendation 1201 (1993) of the Parliamentary 
Assembly of the Council of Europe



PE440.992v01-00 10/11 PR\813163NL.doc

NL

burgerschap van de Europese Unie hebben verworven en zo beschermd worden door het EU-
recht. Maar wetgeving is niet voldoende om goede verhoudingen te creëren en attitudes te 
veranderen. Wel kan het recht duidelijke normen stellen voor aanvaardbaar gedrag en 
voorzien in schadeloosstelling van personen die onrecht hebben geleden.

Het is moeilijker om groepen te definiëren die niet in het gastland zijn gevestigd. Een groep 
kan worden gedefinieerd als een etnische groep wanneer deze apart staat in de samenleving en 
onderling verbonden is door gemeenschappelijke banden, zoals taal, nationaliteit, cultuur, 
waargenomen 'raciale' kenmerken en een gedeeld verleden.

In het bestek van dit verslag is het echter niet zo belangrijk om een groep als minderheid of 
als etnische groep te definiëren omdat de rechten en de bescherming van het EU-recht worden 
toegekend aan een persoon op basis van haar/zijn wettelijke status als burger van de EU en 
niet als lid van een minderheid of etnische groep. 

In dit opzicht richt het verslag zich op de identificatie van bestaande problemen met 
betrekking tot etnische minderheden en vrouwelijke migranten, en bestudeert het hun situatie 
vanuit het oogpunt van de burgerrechten, zoals uiteengezet in het eerste deel van dit 
werkdocument: toegang tot openbare diensten als onderwijs, sociale dienstverlening, 
gezondheidszorg en de arbeidsmarkt, die van groot belang zijn voor de integratie van 
vrouwen uit etnische minderheden. 

Het is belangrijk het integratiedilemma in de Europese Unie onder de loep te nemen en het 
feit te benadrukken dat vrouw zijn van een bepaalde etnische groep geen handicap betekent in 
een democratische samenleving, maar een steeds grotere sociaaleconomische rol speelt in de 
Europese Unie. 

Het is lastig om de huidige situatie van vrouwen uit etnische minderheden te analyseren 
aangezien uitgesplitste statistieken over maatschappelijke integratie van migranten en 
minderheden ontbreken. De ervaringen van vrouwen met bijvoorbeeld racisme en 
discriminatie verschillen vaak van die van mannen omdat vrouwen en meisjes geconfronteerd 
kunnen worden met meervoudige discriminatie, op basis van geslacht en op basis van etnische 
identiteit. Vanwege deze meervoudige discriminatie die migrantenvrouwen en vrouwen uit 
minderheden ervaren is het noodzakelijk innovatieve manieren te ontwikkelen om mensen 
bewust te maken van vrouwenrechten, vrouwen meer macht te geven en hen te stimuleren een 
leidersrol op zich te nemen in hun gemeenschap om de mensenrechten te bevorderen. 

Een andere moeilijkheid die zich voordoet bij het aanduiden van gemeenschappelijke 
problemen in de EU is dat vrouwen uit minderheden en migrantenvrouwen met zeer 
uiteenlopende problemen te maken hebben, afhankelijk van de specifieke situatie in de 
lidstaat waar de vrouwen wonen, de geschiedenis van migratie in dat land, de bestaande 
wetgeving en migratiewetten, het vermogen en de bereidheid in die landen om de 
aanwezigheid van de minderheden en immigranten te erkennen en respecteren, en de 
openheid van de samenleving.

In de discussie over de rol van vrouwen in integratiebeleid moet de rol van mannen niet 
worden vergeten. De rapporteur bestudeert of de rol van mannen uit etnische minderheden 
moet worden geanalyseerd om de integratie van vrouwen uit etnische minderheden in de 
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Europese Unie te bevorderen. 

De rapporteur vestigt de aandacht op de kwestie aangaande bepaalde omstandigheden en 
achtergrondfactoren die de maatschappelijke integratie van vrouwen uit etnische minderheden 
meer kunnen belemmeren dan die van vrouwen die tot de meerderheid behoren. Deze 
kwesties betreffen 1) onderwijsniveau en taalkennis, 2) huisvestingsomstandigheden, 3) 
gezondheidstoestand en/of 4) kwaliteit van het werk en arbeidsomstandigheden.

3. Beleid inzake gendergelijkheid

Het gendergelijkheidsbeleid van de Europese Unie beoogt de gelijkheid tussen mannen en alle 
vrouwen te bevorderen, maar is het mogelijk dat vrouwen uit etnische minderheden geen 
profijt van dit beleid hebben vanwege het gebrek aan maatschappelijke integratie?

In het verslag bekijkt de rapporteur of er specifieke maatregelen genomen moeten worden om 
gendergelijkheid binnen etnische minderheden aan te pakken.


