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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om social integrering av kvinnor som tillhör etniska minoritetsgrupper
(2010/2041(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artiklarna 2 och 3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av andra delen i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, som 
stadgar om Europeiska unionens skyldighet att bekämpa diskriminering,

– med beaktande av rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av 
principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung1, 
rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för 
likabehandling2, Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 2006 
om genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och 
män i arbetslivet (omarbetning)3 och rådets direktiv 2004/113/EG av den 
13 december 2004 om genomförande av principen om likabehandling av kvinnor och män 
när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster4,

– med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

– med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna5, 
FN-konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor6 och 
FN-förklaringen om rättigheter för personer som tillhör nationella eller etniska, religiösa 
och språkliga minoriteter7,

– med beaktande av Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna,

– med beaktande av Stockholmsprogrammet8,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1350/2007/EG av den 
23 oktober 2007 om inrättande av ett andra gemenskapsprogram för åtgärder på 
hälsoområdet (2008–2013)9,

                                               
1 EUT L 180, 19.7.2000, s. 22.
2 EUT L 303, 2.12.2000, s. 16.
3 EUT L 204, 26.7.2006, s. 23.
4 EUT L 373, 21.12.2004, s. 37.
5 Antagen genom generalförsamlingens resolution 217A (III) av den 10 december 1948.
6 Antagen genom generalförsamlingens resolution 34/180 av den 18 december 1979.
7 Antagen genom generalförsamlingens resolution 47/135 av den 18 december 1992.
8 Rådets dokument nr 5731/10 av den 3 mars 2010.
9 EUT L 301, 20.11.2007, s. 3.
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– med beaktande av sin resolution av den 1 juni 2006 om situationen för de 
romska kvinnorna i Europeiska unionen1,

– med beaktande av sin resolution av den 27 september 2007 om tillämpning av 
direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om 
likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung2,

– med beaktande av sin resolution av den 24 oktober 2006 om kvinnors invandring: 
invandrarkvinnors roll och ställning i EU3,

– med beaktande av sin resolution av den 14 januari 2009 om situationen för de 
grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 2004–20084,

– med beaktande av sin resolution av den 10 februari 2010 om jämställdhet mellan kvinnor 
och män i Europeiska unionen – 20095,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet 
mellan kvinnor och män (A7-.../2010), och av följande skäl:

A. I fördraget om Europeiska unionen och stadgan om de grundläggande rättigheterna anges 
de värderingar som EU grundas på och som omfattar alla medborgare, inbegripet kvinnor 
som tillhör etniska minoriteter.

B. Inte alla som lever i EU omfattas dock av stadgan om de grundläggande rättigheterna, 
något som särskilt gäller kvinnor som tillhör etniska minoriteter och invandrarkvinnor.

C. Diskriminering, social utestängning och segregation är fortfarande vardag för många 
etniska minoriteter i EU.

D. Ett gemensamt angreppssätt i hela EU är av avgörande betydelse för en enhetlig politik för 
den sociala integrationen av kvinnor som tillhör etniska minoriteter, vilken bör inbegripa 
men inte begränsas till anti-diskrimineringsåtgärder samt åtgärder avseende bostäder, 
sysselsättning, utbildning, sjuk- och hälsovård och respekt för de grundläggande 
rättigheterna.

E. Det finns ingen definition av sedan tidigare etablerade och nyanlända minoriteter, men det 
finns skillnader mellan dem, liksom mellan olika minoritetsgrupper. Principerna om lika 
möjligheter och likabehandling grundad på ömsesidig respekt, förståelse och acceptans 
bör utgöra en hörnsten i EU:s integrationspolitik för alla oavsett bakgrund.

F. Lika tillgång för alla till utbildning av hög kvalitet främjar bättre integration på 
arbetsmarknaden.

                                               
1 EUT C 298E, 8.12.2006, s. 283.
2 EUT C 219E, 28.8.2008, s. 317.
3 EUT C 313E, 20.12.2006, s. 118.
4 EUT C 46E, 24.2.2010, s. 48.
5 Antagna texter, 10.2.2010, P7_TA(2010)0021.
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G. Integrationspolitiken för tredjelandsmedborgare skulle gynnas om man i större 
utsträckning anlade ett jämställdhetsperspektiv för att garantera att invandrarkvinnornas 
specifika behov beaktas.

H. Politiken och lagstiftningen på invandrings- och asylområdet bör inte hämma 
invandrarkvinnors integration.

I. Det behövs ett specifikt tillvägagångssätt för att integrera kvinnor som tillhör etniska 
minoriteter i syfte att förhindra stereotypa föreställningar, stigmatisering och etnisk 
segregation.

J. I avsaknad av statistik förblir många problem oupptäckta, vilket i sin tur innebär att det 
inte genomförs några specifika strategier.

K. Det finns ett stort antal instrument och strategier som lämpar sig för integrationen av 
kvinnor som tillhör etniska minoriteter, men verkställandet brister på nationell nivå.

L. Oftast utsätts kvinnor som tillhör etniska minoriteter för flera olika typer av 
diskriminering och löper större risk för social utestängning och fattigdom än kvinnor som 
tillhör den inhemska befolkningen och män från minoriteter.

M. Minoritetskvinnornas lägre socioekonomiska status innebär att de nekas sin rätt till 
integritet. 

N. Kvinnornas hälsotillstånd påverkar inte bara deras egen hälsa, utan även deras barns.

O. Bristande integration av kvinnor som tillhör etniska minoriteter medför omfattande direkta 
och indirekta kostnader för de offentliga budgeterna. 

P. Kvinnor som tillhör etniska minoriteter löper större risk att utsättas för olika former av 
våld från mäns sida och olika former av utnyttjande.

Integrationspolitiken i Europeiska unionen

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att tillhandahålla 
uppgifter uppdelade på kön och etnicitet rörande frågor som hänger samman med social 
integration, till exempel tillträde till utbildning, arbetsmarknad, sociala trygghetssystem, 
hälso- och sjukvårdssystem och bostäder.

2. Europaparlamentet anser att det behövs en mer strukturerad samordning mellan EU och 
den nationella nivån i syfte att uppnå hållbara effekter och bättre strategier på EU-nivå 
och nationell nivå.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att anta åtgärder som 
syftar till att förhindra kompetensförlusten bland kvinnor som tillhör etniska minoriteter 
genom att trygga lika möjligheter till sysselsättning utifrån deras kunskaper och 
kompetens.
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4. Europaparlamentet konstaterar att det i integrationsträvandena är viktigt med förebilder 
och stödjer utbyte av bästa praxis. Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas att 
lägga fram förslag till åtgärder för att främja användandet av interkulturella medlare inom 
EU.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga att öka EU:s möjligheter att 
uppbåda finansiering från Europeiska socialfonden och Europeiska integrationsfonden 
samt att ge dessa fonder en mer strategisk inriktning så att de kan fylla en uppgift i 
samband med integrationen och återintegrationen på arbetsmarknaden av kvinnor som 
tillhör etniska minoriteter, särskilt i ekonomiska kristider.

6. Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att genomföra 
informationskampanjer för att bekämpa diskriminerande kulturella normer och komma till 
rätta med könsstereotyper och social stigmatisering som används som ursäkt för och 
vidmakthåller våld mot kvinnor samt att slå fast att det inte finns några kulturella, 
traditionsbundna eller religiösa grunder som rättfärdigar våld.

7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att förbättra tillgången till tjänster, särskilt 
inom hälso- och sjukvård, sociala tjänster, rådgivning om sociala rättigheter, 
barnrelaterade tjänster, tjänster för återintegration inriktade på integration på 
arbetsmarknaden samt yrkesutbildning. 

Kvinnor från etniska minoriteter

8. Europaparlamentet uppmuntrar till ett aktivt deltagande i alla sfärer av livet, inbegripet 
politiken, av kvinnor som tillhör etniska minoriteter.

9. Europaparlamentet påpekar att kvinnornas ekonomiska frigörelse är en nyckelfaktor för 
deras integration och delaktighet.

10. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att respektera alla kvinnors grundläggande 
rättigheter, inklusive kvinnor som tillhör etniska minoriteter och invandrarkvinnor, oavsett 
om de vistas lagligen i landet eller inte, särskilt när det gäller tillgången till rättslig 
prövning, rättshjälp, bostad och hälso- och sjukvård.

11. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen och medlemsstaterna att förbättra 
tillgången till utbildning som riktar sig till barn och kvinnor från etniska minoriteter i syfte 
att förhindra i utbildningsnivå skillnader mellan könen som leder till utestängning från 
arbetsmarknaden och fattigdom.

12. Europaparlamentet understryker att kvinnor från etniska minoriteter behöver hälso- och 
sjukvårdsinformation på olika språk. Det är viktigt att personalen inom hälso- och 
sjukvården får interkulturell fortbildning som ges i partnerskap med grupper som 
representerar kvinnor från etniska minoriteter.
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Jämställdhet

13. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att beakta jämställdhetsaspekten i samband 
med beslut om politik och åtgärder för social integration.

14. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta åtgärder för att trygga tillgången 
till stödtjänster som syftar till att förhindra våld mot kvinnor eller att skydda kvinnor mot 
våld oberoende av deras rättsliga status, ras, etniska ursprung eller religion.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att sörja för att den 
befintliga lagstiftningen om jämställdhet och bekämpning av diskriminering tillämpas till 
fullo genom att frigöra resurser för riktad fortbildning och åtgärder för att öka 
medvetenheten kring de rättigheter som kvinnor från etniska minoriteter redan har och hur 
de kan få gottgörelse för överträdelser av deras rättigheter.

16. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att skydda personer som drabbas av 
diskriminering på flera grunder, bland vilka kvinnor från etniska minoriteter utgör en stor 
grupp, genom att införa uttryckliga klausuler och bindande bestämmelser om 
diskriminering på flera grunder i rättssystemet. 

17. Europaparlamentet insisterar på att Europeiska jämställdhetsinstitutet måste medverka 
aktivt i genomförandet av lämpliga nya åtgärder och strategier för kvinnor som tillhör 
etniska minoriteter och konsekvent tillämpa principen om jämställdhetsintegrering samt 
verka för vissa prioriteringar på området social integration.

18. Europaparlamentet uppmanar Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter att 
anlägga ett övergripande jämställdhets- och kvinnorättsperspektiv på alla aspekter av den 
fleråriga ramen och de verksamheter som är kopplade till denna, inbegripet verksamheter 
som avser etnisk diskriminering och invandrares och romers grundläggande rättigheter.

19. Europaparlamentet uppmanar Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter att 
systematiskt samla in uppgifter uppdelade på kön och etnicitet och på andra grunder samt 
att presentera resultaten efter kön och etnicitet.

20. Europaparlamentet konstaterar att de nationella jämställdhetsorganen har en avgörande 
funktion att fylla när det gäller att ge stöd och bistånd åt personer som utsatts för 
diskriminering och att informera dem om deras rättigheter och skyldigheter.

21. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

Inledning

Syftet med detta betänkande är att utvärdera politiken för social integration i EU av kvinnor 
som tillhör etniska minoriteter samt att visa vad som fungerar väl och var det finns det finns 
problem i syfte att föreslå lösningar. 

Det tre huvudsakliga aspekter som måste beaktas när man diskuterar de områden som 
omfattas av betänkandets titel:

1. Integrationspolitikens roll i Europeiska unionen

2. Den roll som kvinnor från etniska minoriteter spelar

3. Jämställdhetspolitiken

Vi lever i ett mångkulturellt samhälle där det finns flera olika kulturella, etniska och religiösa 
grupper. För att vi ska kunna uppnå en effektiv integration måste vi förena olika behov och 
anspråk som ibland strider mot varandra. Därför är det oerhört viktigt att identifiera dessa 
anspråk och finna sätt att förena dem med varandra i syfte att tillgodose de rättsliga 
strävandena bland kvinnor som tillhör etniska minoriteter utan att deras etniska grupps 
enighet och fortlevnad går om intet.

1. Integrationspolitikens roll i Europeiska unionen

Social integration kan betraktas som det att sörja för tillgång till resurser, deltagande och 
samhörighet. Politiken för social integration påverkar i stor utsträckning möjligheterna att 
hantera problem och hinder, att uppnå delaktighet och tillträde och att skapa en känsla av 
samhörighet. Den omfattar inte bara lagstiftning, utan även en mängd administrativa och 
frivilliga verksamheter.

Det finns ingen rättsligt bindande EU-politik om social integration i Europeiska unionen, 
huvudsakligen för att integration tillhör medlemsstaternas ansvarsområden. 
Integrationspolitiken har dock kommit att bli allt viktigare på EU-nivå och det har gjorts 
insatser för att ta fram ett gemensamt förhållningssätt till integration genom en enhetlig ram 
på EU-nivå. Kommissionen betonar att integrationen blir ännu viktigare i och med att de 
ekonomiska och sociala aspekterna av befolkningens åldrande blir allt viktigare och hänvisar 
uttryckligen till invandrar- och minoritetskvinnor som en målgrupp för integrationspolitiken. 

Integrationen inom EU-medlemsstaterna måste ses mot bakgrund av EU-medborgarskapet. 
Det bör poängteras att EU:s struktur bygger på medborgarskap och principen om lika 
möjligheter och icke-diskriminering. Dessa EU-regler och -principer gäller dock i de flesta 
fall endast för EU-medborgare som samtidigt är medborgare i medlemsstaterna. För detta 
betänkande innebär detta att minoriteter som är etablerade och som har rättslig status som 
medborgare skyddas av EU:s regler och principer. Men hur är det med människor som har 
kommit till EU relativt nyligen, dvs. invandrare, och som inte har blivit medborgare i någon 
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medlemsstat än? De skyddas inte av EU-instrument som exempelvis artikel 19 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (f.d. artikel 13 i EG-fördraget) eller rådets 
direktiv 2000/43/EG om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett 
deras ras eller etniska ursprung. De tillerkänns vissa rättigheter genom EU-instrumenten om 
invandring på områden som arbetsmarknaden, sociala rättigheter och laglig integration. Det 
finns emellertid ännu inte någon enhetlig EU-politik om integrationen av invandrare. 
Invandrarkvinnor (samt kvinnor som tillhör etablerade minoriteter) skyddas även av allmänna 
principer och rättsinstrument inom den internationella rätten. Frågan är dock om detta räcker 
och om det inte borde vidtas ytterligare åtgärder på EU-nivå.

Av det ovannämnda framgår det att man bör uppmärksamma eventuella skillnader mellan 
etablerade eller traditionella minoriteter och minoriteter som är nya i landet, till exempel 
invandrare.

I betänkandet undersöker föredraganden om det skulle behövas några specifika åtgärder på 
EU-nivå för att möjliggöra bättre integration av kvinnor som tillhör etniska minoriteter. Om 
ja, vilken form ska dessa åtgärder ha? Ska det innebära utbyte av bästa praxis/information 
mellan medlemsstaterna eller ska det röra sig om bindande lagstiftning?

En annan möjlighet för EU att klargöra och utforma integrationspolitiken på ett bättre sätt 
skulle kunna vara att ta fram EU-riktlinjer till stöd för medlemsstaternas arbete i avsikt att ge 
kvinnor från etniska minoriteter tillgång till 1) utbildningssystemet, 2) hälso- och 
sjukvårdssystemet, 3) systemet för långtidssjukvård, 4) sociala förmåner, 5) sysselsättning 
och/eller 6) ekonomiskt stöd.

2. Den roll som kvinnor från etniska minoriteter spelar

Det finns inte någon gemensam rättslig definition av nationella eller etniska minoriteter inom 
den internationella rätten. När Europarådet talar om nationella minoriteter i sina dokument1

avses en grupp av personer i en stat som bor på den statens territorium och är medborgare där, 
har långvariga, fasta och varaktiga band med den staten, uppvisar distinkta etniska, kulturella, 
religiösa eller språkliga särdrag, är tillräckligt representativa trots att de är färre än den övriga 
befolkningen i den staten eller en region i staten och är angelägna om att tillsammans bevara 
det som utgör deras gemensamma identitet, inbegripet deras kultur, traditioner, religion eller 
språk. Som man kan se av denna definition avser Europarådet etablerade minoriteter eller 
människor som tillhör etablerade minoriteter och som redan har fått medborgarskap i 
Europeiska unionen och därför skyddas av EU-lagstiftningen. Enbart lagstiftning kan dock 
inte skapa goda förbindelser och förändra attityder. Däremot kan den fastställa tydliga 
standarder för acceptabelt beteende och ge upprättelse åt dem som utsatts för orättvisor. 

Det är svårare att definiera grupper som inte är etablerade i värdlandet. En grupp kan 
betraktas som en etnisk grupp om den skiljer sig åt från det vidare samhället och hålls ihop av 
gemensamma band, inbegripet språk, nationalitet, kultur, uppfattade ”rasdrag” och gemensam 
historia.

                                               
1 Europeisk stadga om landsdels- eller minoritetsspråk och Rekommendation 1201 (1993) från Europarådets 
parlamentariska församling
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För de ändamål som detta betänkande åsyftar är det dock inte så viktigt att definiera en grupp 
som en minoritet eller som en etnisk grupp eftersom EU-lagstiftningen ger en person 
rättigheter och skydd på grundval av hans eller hennes rättsliga status som EU-medborgare 
och inte i egenskap av medlem av en minoritet eller en etnisk grupp. 

Betänkandet är inriktat på att identifiera problem kring etniska minoriteter och 
invandrarkvinnor och undersöka dessa personers situation vad gäller de medborgerliga 
rättigheterna, vilket anges i den första delen av detta dokument: tillgång till offentliga tjänster 
såsom utbildning, sociala tjänster, hälso- och sjukvård och arbetsmarknaden, som är i stor 
utsträckning påverkar integrationen av kvinnor som tillhör etniska minoriteter. 

Det är viktigt att diskutera integrationsproblemet inom EU och att betona att det i ett 
demokratiskt samhälle inte är något handikapp att vara en kvinna från en specifik etnisk 
grupp, utan att dessa personer spelar en allt viktigare socioekonomisk roll i EU. 

Det är svårt att undersöka den rådande situationen för kvinnor som tillhör etniska minoriteter 
eftersom det saknas könsuppdelad statistik om den sociala integrationen av invandrare och 
minoriteter. Kvinnors erfarenheter av exempelvis rasism och diskriminering skiljer sig ofta åt 
från mäns eftersom kvinnor och flickor kan drabbas av flera typer av diskriminering, både på 
grund av sitt kön och på grund av sin etniska identitet. Eftersom invandrar- och 
minoritetskvinnor utsätts för flera typer av diskriminering måste man ta fram innovativa sätt 
att öka medvetenheten kring kvinnors rättigheter, ge kvinnor egenmakt och inspirera dem att 
inta ledande roller i sina grupper i syfte att främja de mänskliga rättigheterna. 

En annan svårighet när det gäller att identifiera gemensamma problem inom EU är att 
minoritets- och invandrarkvinnors problem i EU skiftar mycket beroende på särdragen i den 
medlemsstat där de lever, invandringshistorien i landet, befintlig invandringslagstiftning, 
landets förmåga och villighet att erkänna och respektera förekomsten av minoriteter och 
invandrare samt samhällets öppenhet.

När man diskuterar kvinnornas roll i integrationspolitiken får man inte glömma männens roll. 
Föredraganden undersöker huruvida den roll som män från etniska minoriteter spelar bör 
beaktas i syfte att främja integrationen av kvinnor från etniska minoriteter i EU. 

Föredraganden vill uppmärksamma vissa förhållanden och bakgrundsfaktorer som kan 
hämma den sociala integrationen av kvinnor från etniska minoriteter i större utsträckning än 
av kvinnor som tillhör majoritetsbefolkningen.  Det rör sig om 1) utbildningsnivå och 
språkkunskaper, 2) bostadsförhållanden, 3) hälsotillstånd och/eller 4) kvalitet på arbetet och 
arbetsvillkor.

3. Jämställdhetspolitiken

EU:s jämställdhetspolitisk syftar till att främja jämställdhet mellan kvinnor och män, men 
hindras kvinnor som tillhör etniska minoriteter från att dra nytta av politiken på grund av 
bristande social integration?

I betänkandet undersöker föredraganden huruvida man bör vidta specifika åtgärder för 
jämställdhet bland etniska minoriteter.


