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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o socialni integraciji žensk iz etničnih manjšin
(2010/2041(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju členov 2 in 3 Pogodbe o Evropski uniji,

– ob upoštevanju drugega dela Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki določa obveznost 
Evropske unije, da se bojuje proti diskriminaciji,

– ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/43/ES z dne 29. junija 2000 o izvajanju načela 
enakega obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost1, Direktive Sveta 2000/78/ES z 
dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in 
delu2, Direktive 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o 
uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri 
zaposlovanju in poklicnem delu (prenovitev)3 in Direktive Sveta 2004/113/ES z dne 13. 
decembra 2004 o izvajanju načela enakega obravnavanja moških in žensk pri dostopu do 
blaga in storitev ter oskrbi z njimi4,

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

– ob upoštevanju Splošne deklaracije človekovih pravic5, Konvencije Organizacije 
združenih narodov o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk 6 in Deklaracije Organizacije 
združenih narodov o pravicah pripadnikov narodnostnih ali etničnih, verskih in jezikovnih 
manjšin7,

– ob upoštevanju Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin,

– ob upoštevanju stockholmskega programa8,

– ob upoštevanju lizbonske strategije in strategije EU 2020, ki se jo razvija,

– ob upoštevanju Sklepa št. 1350/2007/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. 
oktobra 2007 o uvedbi drugega programa ukrepov Skupnosti na področju zdravja (2008–
2013)9, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 1. junija 2006 o položaju romskih žensk v Evropski 

                                               
1 UL L 180, 19. 7. 2000, str. 22.
2 UL L 303, 2. 12. 2000, str. 16.
3 UL L 204, 26. 7. 2006, str. 23.
4 UL L 373, 21. 12. 2004, str. 37.
5 Sprejela Generalna skupščina Organizacije združenih narodov z resolucijo št. 217A (III) z 10. decembra 1948
6 Sprejela generalna skupščina Organizacije združenih narodov z resolucijo št. 34/180 z 18. decembra 1979.
7 Sprejela generalna skupščina Organizacije združenih narodov z resolucijo št . 47/135 z 18. decembra 1992.
8 Svet Evropske unije, dokument št. 5731/10, 3. marec 2010.
9 UL L 301, 20. 11. 2007, str. 3.
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uniji1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 27. septembra 2007 o izvajanju načela enakega 
obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost 2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24. oktobra 2006 o priseljevanju žensk3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. januarja 2009 o razmerah na področju temeljnih 
pravic v Evropski uniji v obdobju 2004–20084,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. februarja 2010 o enakosti žensk in moških v 
Evropski uniji – 20095,

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A7-0000/2010),

A. ker Pogodba o Evropski uniji in Listina o temeljnih pravicah določata vrednote, na katerih 
temelji Evropska unija, ki dejansko veljajo za vse državljane, tudi pripadnice etničnih 
manjšin;

B. ker ugodnosti, ki ji prinaša Listina o temeljnih pravicah ne uživajo vsi, ki živijo v 
Evropski uniji, zlasti ne pripadnice etničnih manjšin ali skupin priseljencev,

C. ker so mnoge etnične manjšinske skupnosti, ki živijo v Evropski uniji, še vedno žrtev 
razlikovanja, socialne izključenosti in segregacije,

D. ker je celovit pristop Evropske unije ključen za usklajeno politiko vključevanja pripadnic 
etničnih manjšin v družbo in vključuje ukrepe proti razlikovanju ter za nastanitev, 
zaposlovanje, izobraževanje, zdravstveno varstvo in spoštovanje temeljnih pravic, ni pa 
omejen le nanje,

E. ker ni opredelitve manjšin, ki so z zgodovinskega vidika že ustaljene, in novo oblikovanih 
manjšin, vendar pa med njimi obstajajo razlike, tako kot tudi med različnimi manjšinami;
ker bi morali biti načeli enakih možnosti in enake obravnave, ki temelji na medsebojnem 
spoštovanju, razumevanju in sprejemanju, temelj politike vključevanja v družbo Evropske 
unije za vse, ne glede na njihov izvor,

F. ker enak dostop do kakovostnega izobraževanja za vse izboljša vključevanje na trg dela,

G. ker bi lahko okrepljeno upoštevanje vidika spola koristilo politiki vključevanja 
državljanov tretjih držav in bi s tem upoštevali posebne potrebe priseljenk, 

H. ker politika priseljevanja in azilna politika ter zakonodaja na teh področjih ne bi smele 
ovirati vključevanja žensk v družbo,

                                               
1 UL L 295E, 8. 12. 2006, str. 283.
2 UL L 295E, 28. 8. 2008, str. 317.
3 UL L 313E, 20. 12. 2006, str. 118.
4 UL C 46E, 24. 2. 2010, str. 48.
5 Sprejeta besedila, 10. 2. 2010, P7_TA(2010)0021.
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I. ker je potreben ciljno usmerjen pristop k vključevanju pripadnic etničnih manjšin v 
družbo, da se izognemo pojavu stereotipnih predstav, stigmatizacije in etnične segregacije, 

J. ker ni statističnih podatkov in mnoge težave niso opredeljene, zato tudi ni bila sprejeta 
nobena ciljno usmerjena politika,

K. ker obstajajo številni instrumenti in politike, primerni za vključevanje pripadnic etničnih 
manjšin v družbo, vendar pa na nacionalni ravni njihovo izvajanje ni celovito,

L. ker je večina pripadnic etničnih manjšin žrtev več oblik diskriminacije in so bolj 
izpostavljene socialni izključenosti in revščini kot ženske iz domačega okolja ali moški iz 
manjšinskih skupin,

M. ker je pripadnicam etničnih manjšin zaradi nižjega socialno-ekonomskega statusa 
zanikana pravica do osebnostne celovitosti, 

N. ker zdravstveno stanje žensk vpliva ne le na njihovo zdravje, temveč tudi na zdravje 
njihovih otrok,

O. ker nevključevanje pripadnic etničnih manjšin povzroča znatne neposredne in posredne 
stroške za javni proračun,

P. ker je večina pripadnic etničnih manjšin bolj izpostavljena neposrednim oblikam nasilja 
moških in izkoriščanja,

Politika vključevanja v Evropski uniji

1. poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo podatke, ločene po spolu in etnični 
pripadnosti, o vprašanjih, ki se nanašajo na vključevanje v družbo, kot so dostop do 
izobraževanja, trga dela, socialne varnosti, zdravstvenega sistema in nastanitve;

2. meni, da je potrebno bolj strukturirano sodelovanje med evropsko in nacionalnimi ravnmi, 
da se doseže trajnosten učinek in oblikujejo boljše politike na evropski in nacionalnih 
ravneh;

3. poziva Komisijo in države članice, naj sprejmejo ukrepe za ohranitev znanja in spretnosti 
med pripadnicami etničnih skupin s tem, da zagotovijo enake možnosti za zaposlovanje 
glede na njihove sposobnosti in kvalifikacije;

4. opaža pomen vzorov pri vključevanju in podpira izmenjavo dobre prakse; poziva 
Komisijo in države članice, naj predlagajo ukrepe za spodbujanje medkulturnih 
mediatorjev v Evropski uniji;

5. poziva Komisijo, naj preuči možnost za razširitev financiranja s pomočjo Evropskega 
socialnega sklada in Evropskega sklada za vključevanje in ju strateško bolje usmeri tako, 
da bosta imela vlogo pri vključevanju in ponovnem vključevanju pripadnic etničnih 
manjšin na trg dela, zlasti v času gospodarskih kriz;
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6. poziva Evropsko unijo in države članice, naj izvajajo kampanje ozaveščanja za boj proti 
diskriminatornim kulturnim normam in proti prevladujočim spolnim stereotipom ter 
družbeni stigmatizaciji, ki upravičuje in ohranja nasilje nad ženskami, in zagotovijo, da ne 
bo možno upravičevati nasilja z običaji, tradicijo ali verskimi razlogi;

7. poziva države članice, naj izboljšajo dostop do storitev, zlasti na področju zdravstvenega 
varstva, socialnih storitev, svetovanja o socialnih pravicah, storitev v zvezi z otroci, 
storitev za ponovno vključitev, osredotočenih na vključevanje na trg dela, in storitev 
poklicnega usposabljanja; 

Pripadnice etničnih manjšin

8. spodbuja dejavno udeležbo pripadnic etničnih manjšin na vseh področjih življenja, tudi v 
političnem življenju;

9. poudarja, da je krepitev gospodarske vloge žensk osrednji dejavnik pri zagotavljanju 
njihovega vključevanja in udeležbe v družbi;

10. poziva države članice, naj spoštujejo temeljne pravice vseh žensk, tudi pripadnic etničnih 
manjšin in priseljenk, ne glede na to ali je njihov položaj urejen, zlasti pri dostopu do 
sodnega varstva, pravne pomoči, nastanitve in zdravstvenega varstva; 

11. spodbuja Komisijo in države članice, naj izboljšajo dostop do izobraževanja, namenjenega 
otrokom in pripadnicam etničnih manjšin, da se prepreči starostna razlika pri stopnjah 
izobrazbe, ki vodi v izključitev s trga dela in revščino;

12. poudarja, da tudi pripadnice etničnih manjšin potrebujejo dostop do večjezičnih informacij 
o zdravstvenem varstvu; poudarja pomen medkulturnega izobraževanja za zdravstvene 
delavce v sodelovanju z ženskimi skupinami iz etničnih manjšin;

Enakost spolov

13. spodbuja Komisijo, naj upošteva vidik spolov pri odločanju o politikah in ukrepih za 
vključevanje v družbo; 

14. poziva države članice, naj ukrepajo za zagotovitev podpornih storitev za preprečevanje 
nasilja nad ženskami na podlagi spola in za varovanje žensk pred njim, ne glede na njihov 
pravni status, rasno pripadnost, etnični izvor ali versko prepričanje; 

15. poziva Komisijo in države članice, naj z zagotavljanjem virov za ciljno usmerjeno 
izobraževanje in ukrepe za ozaveščanje pripadnic etničnih manjšin o pravicah, ki jih že 
imajo, in o načinih, kako lahko izboljšajo stanje v primeru kršitev njihovih pravic, 
zagotovijo, da bo veljavna zakonodajo o enakosti spolov in proti diskriminaciji polno 
izvajana;

16. poziva države članice, naj zagotovijo zaščito za žrtve raznovrstne diskriminacije, med 
katerimi je veliko pripadnic etničnih manjšin, tako da v pravni sistem vključijo natančne 
klavzule in zavezujoče določbe o taki diskriminaciji; 



PR\813163SL.doc 7/10 PE440.992v01-00

SL

17. vztraja pri dejavni udeležbi Evropskega inštituta za enakost med spoloma pri izvajanju 
ustreznih novih ukrepov in politik za pripadnice etničnih manjšin z dosledno uporabo 
načela o upoštevanju vprašanja enakosti med spoloma in s spodbujanjem prednostnih 
nalog na področju vključevanja v družbo;

18. poziva Agencijo za temeljne pravice, naj vidik prečne enakosti spolov in pravic žensk 
vključi v vse vidike večletnega okvirnega programa in dejavnosti, ki mu bodo sledile, 
vključno z dejavnostmi za boj proti etnični diskriminaciji in zaščito temeljnih pravic 
priseljencev in Romov;

19. poziva Agencijo za temeljne pravice, naj sistematično zbira podatke, ločene po spolu in 
etnični pripadnosti, pa tudi na drugih podlagah, ter predstavi rezultate ločene po spolu in 
etnični pripadnosti;

20. poudarja osrednjo vlogo nacionalnih organov za obravnavanje enakosti spolov pri nudenju 
podpore in pomoči žrtvam razlikovanja in obveščanju o njihovih pravicah in dolžnostih;

21. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Uvod

Namen poročila je ovrednotiti politike Evropske unije za vključevanje pripadnic etničnih 
manjšin v družbo ter izpostaviti, na katerih področjih so uspešne in kje so pomanjkljivosti, ter 
pripomoči k iskanju rešitev. 

Pri obravnavi tematike iz naslova tega poročila, so bili obravnavani trije ključni vidiki: 

1. vloga politik vključevanja v družbo v Evropski uniji

2. vloga pripadnic etničnih manjšin

3. politika enakosti spolov

Živimo v večkulturni družbi, ki jo sestavlja več različnih kulturnih, etničnih in verskih 
skupnosti. Za učinkovito vključevanje je treba uskladiti različne potrebe in zahteve, ki pa si 
včasih celo nasprotujejo. Zato je izjemno pomembno, da te zahteve opredelimo, ter najdemo 
načine, kako jih uskladiti, da zadovoljimo upravičenim pričakovanjem pripadnic etničnih 
manjšin, ne da bi pri tem izgubili enotnost in ogrozili ohranitev njihove etnične skupine.

1. Vloga politik vključevanja v Evropski uniji

Vključevanje v družbo lahko razumemo kot zagotavljanje dostopa do virov, udeleženosti in 
pripadnosti. Politika vključevanja v družbo določa pogoje, ki na splošno vplivajo na zmožnost 
soočiti se s težavami in preprekami, doseči udeležbo in uspeh ter ustvariti občutek 
pripadnosti. Politika vključevanja v družbo vključuje ne le zakonodajne instrumente, temveč 
tudi številne upravne in prostovoljne dejavnosti.

V Evropski uniji ni pravno zavezujoče politike vključevanja v družbo, predvsem zato, ker je 
vključevanje v pristojnosti držav članic. Vendar pa postaja politika vključevanja na ravni 
Evropske unije vse pomembnejša in so bili vloženi napori v to, da se razvije skupen pristop k 
vključevanju znotraj usklajenega evropskega okvira. Komisija poudarja, da zaradi izrazitejših 
gospodarskih in družbenih vidikov staranja prebivalstva, vključevanje postaja še 
pomembnejše, kot ciljne skupine politike vključevanja v družbo pa zlasti omenja priseljenke 
in pripadnice manjšin. 

V državah članicah Evropske unije bi moralo biti vključevanje obravnavano z vidika 
evropskega državljanstva. Poudariti je treba, da Evropska unija temelji na državljanstvu in 
načelih enakih možnosti in nerazlikovanja. Pa vendar se ta pravila in načela večinoma 
uporabljajo le za državljane Evropske unije, ki so obenem državljani držav članic. Z vidika 
tega poročila to pomeni, da so že ustaljene manjšine, ki so pridobile pravni status državljana, 
zaščitene s pravili in načeli Evropske unije. Kaj pa tisti, ki so v Evropsko unijo prispeli 
razmeroma nedavno, se pravi priseljenci, ki še niso postali državljani ene od držav članic?
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Njih ne ščitijo instrumenti Evropske unije, kot sta člen 19 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije (prej člen 13 PES) ali direktiva Sveta 2000/43/ES o izvajanju načela enakega 
obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost. Instrumenti Evropske unije na področju 
priseljevanja jim zagotavljajo določene pravice na področjih, kot so trg dela, socialne pravice 
in zakonito vključevanje. Ni pa še bila oblikovana usklajena politika Evropske unije o 
vključevanju priseljencev. Poleg tega priseljenke (pa tudi pripadnice že ustaljenih manjšin) 
ščitijo splošna načela in pravni instrumenti mednarodnega prava. Vprašanje je, ali je to dovolj 
in dodatni ukrepi na ravni Evropske unije niso potrebni.

Ob upoštevanju zgoraj navedenega je jasno, da je treba pozornost nameniti možnim razlikam 
med že ustaljenimi ali tradicionalnimi manjšinami ter novo nastalimi manjšinami, kot so 
priseljenci.

Poročevalka je v poročilu preučila, ali so potrebni posebni ukrepi na ravni Evropske unije za 
boljše vključevanje pripadnic etničnih manjšin. Če so, v kakšni obliki? Ali je potrebno deliti 
najboljšo prakso/informacije med državami članicami ali pa naj bodo ukrepi v obliki pravno 
zavezujoče zakonodaje?

Dodatna možnost, ki jo mora Evropska unija pojasniti ter bolje vključiti v politike 
vključevanja, bi lahko bila priprava smernic Evropske unije, ki bi pripadnicam etničnih 
manjšin omogočale dostop do 1.) izobraževalnega sistema, 2.) sistema zdravstvenega varstva, 
3) sistema dolgotrajne nege, 4.) socialne pomoči, 5.) zaposlovanja in/ali 6.) finančne pomoči. 

2. Vloga pripadnic etničnih manjšin

V mednarodnem pravu ni skupne pravne opredelitve narodnostnih ali etničnih manjšin. Kadar 
Svet Evrope v svojih dokumentih govori o narodnostnih manjšinah1, se to nanaša na „skupino 
ljudi v eni državi, ki prebivajo na ozemlju te države in so njeni državljani, imajo trajne in 
močne vezi s to državo, imajo posebne etnične, kulturne, verske ali jezikovne značilnosti, so 
dovolj reprezentativni, vendar jih je manj kot večinskega prebivalstva te države ali regije, 
želijo ohraniti svojo samobitnost in identiteto, kulturo, tradicijo, vero in jezik.“ Iz te 
opredelitve je jasno, da Svet Evrope govori o že ustaljenih manjšinah ali posameznikih, ki 
pripadajo ustaljenim manjšinam in so pridobili državljanstvo Evropske unije, ter jih torej ščiti 
zakonodaja Evropske unije. Vendar pa zakonodaja sama ne more ustvariti dobrih odnosov in 
spremeniti vedenja. Lahko pa določi, kakšno je sprejemljivo vedenje, in zagotovi sodno 
varstvo za tiste, ki so utrpeli krivico.
Težje je opredeliti skupine, ki se v državi gostiteljici še niso ustalile. O taki skupini lahko 
govorimo kot o etnični skupini, če je ločena od večje družbe ter jo povezujejo skupne vezi, 
vključno z jezikom, narodnostno pripadnostjo, kulturo, značilnostmi, ki veljajo za rasne, ali s 
skupno zgodovino.

Vendar pa za to poročilo ni bistvenega pomena, da skupino opredelimo kot manjšino ali 
etnično skupino, saj zakonodaja Evropske unije zagotavlja pravice in varstvo posameznikom 
na podlagi njihovega pravnega statusa državljanov Evropske unije in ne kot pripadnikov 
manjšine ali etnične skupine. 

                                               
1 Evropska listina za regionalne in manjšinske jezike in Priporočilo št. 1201(1993) parlamentarne skupščine 
Sveta Evrope 
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Zato se poročilo glede tega osredotoči na opredelitvi težav, ki jih imajo etnične manjšine in 
priseljenke, in preuči njihov položaj na področju državljanskih pravic, kot je opisano v prvem 
delu tega delovnega dokumenta: dostop do storitev javne uprave, kot so izobraževanje, 
socialne storitve, zdravstveno varstvo in trg dela, ki močno vplivajo na vključevanje pripadnic 
etničnih manjšin. 

Pomembno je, da se dilema vključevanja v družbo Evropski uniji obravnava ter da se poudari 
dejstvo, da biti ženska v neki etnični skupini v demokratični družbi ni pomanjkljivost, temveč 
ima vse pomembnejšo socialno-gospodarsko vlogo v Evropski uniji. 

Ni lahko preučiti dejansko stanje pripadnic etničnih manjšin, saj primanjkuje statističnih 
podatkov, ločenih po spolu, o vključevanju priseljencev in manjšin. Ženske izkušnje, na 
primer rasizma in diskriminacije, so pogosto drugačne od moških, saj so ženske in dekleta 
izpostavljene več oblikam diskriminacije, tako na podlagi spola kot etnične pripadnosti. 
Zaradi raznovrstne diskriminacije, ki so jo deležni priseljenci in pripadnice manjšin, je treba 
razviti inovativne načine ozaveščanja o pravicah žensk, krepitve vloge žensk in njihovo 
spodbujanje k temu, da prevzamejo vodilne vloge pri spodbujanju človekovih pravic v svojih 
skupnostih. 

Naslednja težava pri opredeljevanju skupnih težav v Evropski unije je velika raznolikost 
izzivov, s katerimi se soočajo manjšine in priseljenke v Evropi zaradi posebnosti držav članic, 
kjer živijo, zgodovine priseljenstva v tej državi, veljavne zakonodaje in zakonov, ki urejajo to 
področje, sposobnosti in pripravljenosti teh držav, da priznajo in spoštujejo prisotnost manjšin 
in priseljencev, in odprtosti družbe.

Pri obravnavi vloge žensk v politikah vključevanja v družbo ne smemo pozabiti vloge 
moških. Poročevalka obarvava vprašanje, ali je za spodbujanje vključevanja pripadnic 
manjšin v Evropski uniji treba obravnavati tudi vlogo moških pripadnikov manjšin. 

Poročevalka opozori na nekatere pogoje in dejavnike, ki izhajajo iz razmer, in ki lahko 
zavirajo družbeno vključevanje pripadnic etničnih manjšin bolj, kot bi sicer zavirali 
pripadnice večine. To so 1.) izobrazbena stopnja in znanje jezika, 2.) pogoji nastanitve, 3.) 
zdravstveno stanje in/ali 4.) enakost pri delu in delovni pogoji.

3. Politika enakosti spolov

Politika enakosti spolov Evropske unije naj bi spodbujala enakost moških in vseh žensk, toda 
pripadnice manjšin zaradi pomanjkljivega vključevanja v družbo ne morejo uživati koristi teh 
politik.

V poročilu je poročevalka preučila, ali so potrebni posebni ciljno usmerjeni ukrepi za 
zagotavljanje enakosti med etničnimi manjšinami.


