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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Borgernes 
Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at romaerne er Europas største etniske mindretal, idet omkring 6 
millioner mennesker med romabaggrund lever i EU, hvoraf de fleste er statsborgere i en 
medlemsstat; der henviser til, at betegnelsen "roma" omfatter forskellige grupper, 
herunder romaer, sintier, gens du voyage, manouches, ashkalier, sinti og boyash; der 
henviser til, at enhver person i EU har lige ret og pligt til at blive et fuldt ud, aktivt og 
integreret medlem af samfundet, men at statistikker viser, at romaerne stadig fratages 
deres menneskerettigheder i Europa, og at omkring 80 % af de mennesker, der har 
romabaggrund, lever under deres lands fattigdomsrisikotærskel; der henviser til, at 
romaerne udgør en del af Europas kultur og værdier, og at de har bidraget til EU's 
kulturelle rigdom, mangfoldighed, økonomi og fælles historie; der henviser til, at 
beskyttelse og styrkelse af kulturarven i forhold til nationale mindretal i 
medlemsstaterne spiller en afgørende rolle for den sociale samhørighed; der henviser til, 
at mennesker med romabaggrund skal kunne deltage fuldt ud i og have reel indflydelse 
på planlægningen, gennemførelsen, evalueringen og overvågningen af foranstaltninger 
til forbedring af deres situation;

B. der henviser til, at kvinder og piger med romabaggrund ofte udsættes for 
intersektionalitet relateret til sinti-fjendtlighed og sexisme og til skadelige stereotyper, 
både i samfundet som helhed og inden for deres egne befolkningsgrupper; der henviser 
til, at de udgør en af de dårligst stillede grupper i medlemsstaterne, bor i 
uhensigtsmæssige bosættelser med ulige adgang til og særlige barrierer for uddannelse, 
arbejde, sundhedsydelser, rindende vand og sanitet og er blandt de grupper, der er 
hårdest ramt af covid-19-pandemien;

C. der henviser til, at romasamfundet er et mindretal i risiko for social udstødelse på grund 
af ulige adgang til eller et lavt niveau af uddannelse, som resulterer i mangel på de 
kvalifikationer, der kræves på arbejdsmarkedet, og følgelig en dårligere livssituation og 
sundhedstilstand; der henviser til, at andelen af fravær, skolefrafald, og andelen af unge, 
der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse (NEET'er), blandt romaer er meget 
højere end gennemsnittet, idet 68 % af romaerne forlader uddannelsessystemet tidligt i 
modsætning til Europa 2020-målet på 10 % for unge, der forlader skolen tidligt; der 
henviser til, at kun 18 % af alle børn med romabaggrund fortsætter med en 
videregående uddannelse; der henviser til, at der er behov for bedre støtte til 
uddannelse, karriereplanlægning og en holdningsændring blandt fagfolk inden for 
uddannelse til romastuderende for at støtte deres jobfærdigheder og adgang til 
beskæftigelse;

D. der henviser til, at 72 % af alle unge kvinder med romabaggrund i alderen 16-24 år er 
NEET'er sammenlignet med 55 % af unge mænd med romabaggrund; der henviser til, at 
28 % af alle kvinder med romabaggrund, der er udspurgt i forbindelse med EU-MIDIS 
II-undersøgelsen, angiver "husarbejde" som deres hovedaktivitet, mod 6 % af alle 
mænd; der henviser til, at denne procentdel er høj for kvinder med romabaggrund i 
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forhold til kvinderne i befolkningen som helhed1; der henviser til, at kønsstereotyper, 
traditioner og patriarkalske strukturer skader kvinder og mænd, er til hinder for kvinders 
rettigheder og opnåelse af ligestilling mellem kønnene og aldrig kan bruges som 
undskyldning for vold eller undertrykkelse: der henviser til, at uddannelsesværktøjer til 
undervisning i kønsaspektet med henblik på at bekæmpe stereotyper er meget vigtige fra 
en tidlig alder;

E. der henviser til, at en stor del af romabefolkningen bliver uafhængig og starter familie i 
en meget ung alder; der henviser til, at unge romakvinder med familie, der lever i 
uhensigtsmæssige bosættelser, er i høj risiko for udstødelse og marginalisering; der 
henviser til, at det er nødvendigt at forstå og tackle dette fænomen ved hjælp af 
kønssensitive foranstaltninger sammen med romaer; der henviser til, at der er behov for 
målrettede og kønssensitive investeringer, som specifikt er rettet mod unge kvinder og 
mænd med romabaggrund, der gifter sig, forlader skolen og begynder at arbejde i en 
tidlig alder, hvilket fører til, at de får lavt kvalificerede job med ringe muligheder for 
personlig udvikling; der henviser til, at rådgivning, familiens rolle og viden om 
seksuelle og reproduktive rettigheder derfor er af afgørende betydning, når det gælder 
om at støtte unge familier med romabaggrund, og kræver kultursensitivt arbejde baseret 
på grundlæggende viden om kulturelle forskelle og traditioner mellem romakulturen og 
mainstreamkulturen;

F. der henviser til, at kvinder med romabaggrund er særligt udsatte for fattigdom, social 
udstødelse og alvorlige afsavn; der henviser til, at de ikke har adgang til bolig og 
uddannelse, og at de har en betydeligt lavere beskæftigelse både i forhold til romamænd 
og den almindelige befolkning og fortsat får krænket deres sundhedsmæssige 
rettigheder; der henviser til, at de specifikke behov for LGBTI+-romaer, romakvinder 
med handicap og ældre romaer stadig imødekommes i meget ringe grad;

G. der henviser til, at kvinder med romabaggrund har en meget lavere 
beskæftigelsesfrekvens (16 %) end mænd med romabaggrund (34 %); der henviser til, 
at den kønsbestemte forskel i den almindelige befolkning til sammenligning stadig er 
betydelig, men at den ikke er så stor, som den er blandt personer med romabaggrund – 
71 % af mændene er beskæftiget, sammenlignet med 57 % af kvinderne2;

H. der henviser til, at adgang til sundhedsydelser er af særlig betydning for kvinder, 
navnlig for så vidt angår sikker, rettidig og fuld adgang til seksuel og reproduktiv 
sundhed og rettigheder (SRSR), da dette er et grundlag for at opnå ligestilling mellem 
kønnene;

I. der henviser til, at der bor et betydeligt antal mennesker med romabaggrund på 
Vestbalkan, som har en dårligere forventet levetid og sundheds-, uddannelses- og 
beskæftigelsesmæssig situation i forhold til mennesker, der bor i Den Europæiske 
Union;

J. der henviser til, at kvinder med romabaggrund konsekvent oplever udelukkelse fra 
meningsfuld deltagelse i samfundet og demokratiet og mangler repræsentation i både 
Europa-Parlamentet og nationale parlamenter samt på regionalt og lokalt plan; der 

1 Second European Union Minorities and Discrimination Survey, oktober 2016.
2 Second European Union Minorities and Discrimination Survey, oktober 2016.
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henviser til, at det er afgørende at støtte fremme af ligestilling mellem kønnene og 
ligestilling for mindretal i romabefolkningen; der henviser til, at princippet om 
kønsmainstreaming skal anvendes i forbindelse med planlægning, gennemførelse, 
evaluering og overvågning af forbedring af romaernes situation;

K. der henviser til, at princippet om ikkeforskelsbehandling og lighed er grundlæggende 
værdier, der er nedfældet i traktaten om Den Europæiske Union og i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende rettigheder; der henviser til, at mennesker med 
romabaggrund står over for særlige hindringer med hensyn til at få adgang til offentlige 
tjenester på områderne beskæftigelse, bolig og uddannelse fra den tidlige barndom; der 
henviser til, at denne forskelsbehandling har en endnu større indvirkning på kvinder, da 
de ofte er nødt til at påtage sig en stor del af opgaverne i hjemmet; der henviser til, at de 
særlige behov hos ofre for forskelsbehandling på grund af seksuel orientering stadig 
imødekommes i meget ringe grad;

L. der henviser til, at romasamfundet i betydelig grad er blevet ramt af de økonomiske og 
sociale konsekvenser af covid-19-krisen; der henviser til, at mange har mistet deres 
daglige indtægtskilder og har oplevet reduceret adgang til sociale ydelser, som ofte er 
blevet yderligere vanskeliggjort af karantæneforanstaltninger; der henviser til, at antallet 
af hadforbrydelser mod og tilfælde af forskelsbehandling af romaer er steget i visse 
områder under pandemien og udgør en uforholdsmæssigt stor risiko for kvinder og 
piger;

1. bemærker med beklagelse den alvorlige mangel på fremskridt med hensyn til styrkelse 
og inklusion af romakvinder siden vedtagelsen af EU-rammen for de nationale strategier 
for romaernes integration frem til 2020;

2. opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre, at kvinder og piger med 
romabaggrund inddrages i gennemførelsen af strategien for ligestilling mellem kønnene 
og i alle faser af politikudformningen inden for alle EU's politikområder, herunder EU's 
genopretningsplan og den styrkede flerårige finansielle ramme for 2021-2027 (FFR) i 
overensstemmelse med strategiens tværgående princip om intersektionalitet; opfordrer 
Kommissionen til at sikre kønsperspektivet i en ambitiøs EU-ramme for de nationale 
strategier for romaernes integration efter 2020; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at inddrage og integrere en køns- og børnesensitiv tilgang baseret på 
en analyse af behovene hos kvinder og børn med romabaggrund og målrettede tiltag, der 
fokuserer på rettigheder for kvinder med romabaggrund, styrkelse af deres position og 
integration af kønsaspektet i de kommende nationale strategier for romaernes 
integration;

3. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at opnå effektive resultater med 
gennemførelsen af lokale foranstaltninger til støtte for de nationale strategier for 
romaernes integration på fire nøgleområder: adgang til uddannelse, beskæftigelse, 
sundhedspleje og boliger; opfordrer derfor medlemsstaternes regeringer, lokale 
myndigheder og, hvor det er relevant, EU-institutionerne til at inddrage romakvinder 
gennem kvindeorganisationer, roma-NGO'er samt relevante interessenter i 
udarbejdelsen, gennemførelsen, evalueringen og overvågningen af de nationale 
strategier for romaernes integration og til at skabe forbindelser mellem 
ligestillingsorganer, kvinderettighedsorganisationer og strategier for social inklusion 
med henblik på at opbygge tillid i lokalsamfundene og sikre opmærksomhed på lokale 
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forhold; opfordrer endvidere Kommissionen til at adressere ligestilling mellem kønnene 
konsekvent i forbindelse med gennemførelsen af EU 2020-strategien og de nationale 
reformprogrammer; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at bekæmpe sinti-
fjendtlighed som en form for racisme, der kan føre til strukturel diskrimination;

4. opfordrer Kommissionen til at fremlægge et "flowdiagram" for EU's 
romaintegrationsproces, som omfatter resultater, målsætninger, de specifikke 
foranstaltninger, der er truffet for at opfylde disse målsætninger, den aktuelle status med 
hensyn til gennemførelsesforanstaltningerne og de næste skridt;

5. understreger, at det er nødvendigt at respektere seksuel og reproduktiv sundhed og 
rettigheder for kvinder og piger med romabaggrund, hvilket omfatter arbejde for at 
forbedre deres adgang til omfattende seksualundervisning, lægeundersøgelser, præ- og 
postnatal pleje og familieplanlægning, herunder sikker og lovlig abort; fordømmer på 
det kraftigste den etniske segregation af kvinder med romabaggrund i 
sundhedsfaciliteter vedrørende svangerskab; opfordrer medlemsstaterne til straks at 
forbyde enhver form for etnisk segregation i sundhedsfaciliteter, herunder i 
sundhedsfaciliteter vedrørende svangerskab; opfordrer medlemsstaterne til at sikre 
effektive retsmidler i rette tid for alle, der overlever tvangssterilisation, herunder 
gennem indførelse af effektive erstatningsordninger;

6. opfordrer medlemsstaterne til at medtage adgang til ikkeopdelte 
uddannelsesprogrammer, navnlig i den tidlige barndom, voksenuddannelse og livslang 
læring, i deres nationale programmer for romaernes integration og målrettede 
foranstaltninger til at imødegå fravær og skolefrafald med henblik på at inddrage 
romakvinder i uddannelse og dermed arbejdsmarkedet; opfordrer medlemsstaterne til at 
medtage styrkelse af romakvinders og -pigers indflydelse og status som et horisontalt 
mål i alle de prioriterede områder i de nationale strategier for romaernes integration og 
til aktivt at fremme deres deltagelse i samfundet og det offentlige liv; opfordrer 
indtrængende medlemsstaterne til at bekæmpe kønsbaseret vold mod kvinder og piger 
med romabaggrund, herunder tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber, manglende 
adgang til seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, tvangssterilisation, politivold 
eller forskellige andre former for udnyttelse;

7. opfordrer derfor indtrængende alle medlemsstater, der endnu ikke har ratificeret 
Istanbulkonventionen, til at gøre det hurtigst muligt;

8. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til mere eksplicit at inddrage piger og 
kvinder med romabaggrund i arbejdsmarkedspolitikker, herunder hvad angår 
ungdomsgarantien;

9. understreger, at det er nødvendigt at sikre arbejdspladserne og levevilkårene for 
mennesker med romabaggrund for at undgå, at de bliver ramt af endnu mere fattigdom 
og bliver endnu mere sårbare efter denne periode; opfordrer derfor til gennemførelse af 
Den Internationale Arbejdsorganisations konvention nr. 190 og nr. 189 med henblik på 
at styrke arbejdstagernes, navnlig kvinders, rettigheder med det sigte at bringe den 
uformelle økonomi til ophør;

10. opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre bestemmelserne i Rådets henstilling af 
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9. december 20133, som fremmer beskæftigelsesmulighederne i den offentlige sektor 
for personer fra etniske mindretal som f.eks. romaer og navnlig romakvinder;

11. understreger, at den kønsbestemte forskel i arbejdsmarkedsdeltagelsen blandt personer 
med romabaggrund kan forklares med, at kvinder i højere grad engagerer sig i det 
huslige arbejde som deres hovedaktivitet; opfordrer medlemsstaterne til at bekæmpe 
etniske og kønsbaserede stereotyper, der påvirker kvinder med romabaggrund;

12. opfordrer medlemsstaterne til at tilskynde erhvervslivet til at engagere sig yderligere, 
især på lokalt niveau, og til at overveje at støtte udviklingen af sociale virksomheder 
med henblik på at skabe bæredygtige arbejdspladser til personer med romabaggrund, 
især med fokus på romakvinder;

13. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udarbejde en egentlig 
finansieringsplan for at få kvinder, navnlig de mest sårbare, ud af macho-volden og den 
seksuelle vold og sætte dem i stand til at modtage akut materiel og moralsk bistand med 
adgang til bolig, psykologisk og økonomisk overvågning og støtte hen imod økonomisk 
uafhængighed;

14. understreger behovet for, at der indføres særlig bistand til de mest sårbare kvinder og til 
ofre for menneskehandel og prostitution, således at de bliver i stand til at opnå den pleje 
og beskyttelse, der er nødvendig med henblik på at få dem ud af situationer, hvor de 
udnyttes seksuelt;

15. imødeser EU's kommende strategi for bekæmpelse af menneskehandel, eftersom 
kvinder og piger med romabaggrund er særligt sårbare; understreger nødvendigheden 
af, at der rettes et klart fokus på kønsaspektet, og behovet for et perspektiv, hvor der 
fokuseres på ofres rettigheder, herunder foranstaltninger og strategier til at mindske 
efterspørgslen; opfordrer endvidere Rådet til at genoptage forhandlingerne om det 
horisontale direktiv om bekæmpelse af forskelsbehandling, eftersom dette er en 
forudsætning for at opnå lighed i EU;

16. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udvikle offentlige politikker med 
henblik på at skabe et miljø, hvor mennesker med romabaggrund kan indberette tilfælde 
af forskelsbehandling, herunder diskriminerende etnisk profilering, i visheden om, at 
deres klager vil blive taget alvorligt, og at de kompetente myndigheder vil følge op på 
dem;

17. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte romaernes adgang til 
domstolsprøvelse med fokus på ofre for flere former for forskelsbehandling, som f.eks. 
mod kvinder, LGBTI+-personer og romaer, der ikke er borgere, og til at styrke 
ligestillingsorganernes kapacitet til at bekæmpe forskelsbehandling af personer med 
romabaggrund;

18. opfordrer medlemsstaterne til at bekæmpe geografisk segregation, tvangsudsættelser og 
hjemløshed, som mænd og kvinder med romabaggrund oplever; bemærker med 
bekymring, at boligpolitikken ifølge Kommissionens gennemførelsesrapport for 20194 
er den politik, som for adskillige landes vedkommende rummer de færreste eksempler 

3 EUT C 378 af 24.12.2013, s.1.
4 SWD(2019)0320.
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på lovende strategier; opfordrer derfor medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger til 
en drastisk forbedring af boligforholdene med gennemsigtige politikker og til at gå i 
retning af desegregation som en langsigtet prioritet i stedet for at forbedre kvaliteten i 
segregerede miljøer; understreger behovet for at inddrage støttemodtagere med 
romabaggrund i udformningen og gennemførelsen af sociale og individuelle 
boligmuligheder;

19. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at spareforanstaltninger ikke uforholdsmæssigt 
berører romakvinder og ikke-bofaste kvinder, og at budgetafgørelser understøttes af 
menneskerettighedsprincipperne; opfordrer medlemsstaterne til at oprette målrettede 
programmer, der er skræddersyet til at støtte kvinder med romabaggrund, og som vil 
øge deres deltagelse gennem uddannelse (herunder kulturel, historisk og medborgerlig 
uddannelse), erhvervsaktiviteter, sundhedsbeskyttelse og bedre boligforhold og tage 
hånd om alle former for potentiel forskelsbehandling; opfordrer Kommissionen til at 
overveje at indføre et nyt finansieringsredskab eller delprogram, som knyttes til et 
eksisterende EU-program for uddannelse og social finansiering, og som skal anvendes 
til at yde målrettet og skræddersyet støtte til uddannelse af høj kvalitet til elever 
romabaggrund og særligt til piger;

20. fremhæver vigtigheden af at tilskynde unge med romabaggrund til at fuldføre en 
videregående uddannelse med henblik på at forbedre deres jobmuligheder og øge deres 
deltagelse i samfundet;

21. opfordrer medlemsstaterne til i forbindelse med social integration at lægge større vægt 
på de territoriale aspekter i deres nationale strategier for romaernes integration, og til at 
fokusere på de dårligst stillede mikroregioner gennem anvendelse af komplekse og 
integrerede udviklingsprogrammer;

22. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udføre kønsspecifikke 
konsekvensanalyser, når de udarbejder konkrete foranstaltninger inden for rammerne af 
deres nationale strategier for romaernes integration;

23. opfordrer medlemsstaterne til at sikre lige adgang til god og økonomisk overkommelig 
børnepasning, god grundskoleundervisning, børneudviklingsydelser og 
forældrepartnerskabsbaseret undervisning for børn med romabaggrund, til at genindføre 
Barcelonamålene for børnepasning og til at udvikle tilgængelige, økonomisk 
overkommelige og velfungerende plejeydelser gennem hele livsforløbet;

24. opfordrer medlemsstaterne til at træffe alle de foranstaltninger, der er nødvendige for at 
forhindre afskedigelse af ansatte under graviditet eller barsel, og til at overveje at 
anerkende opdragelsen af børn som en periode, der tæller med ved beregningen af 
pensionsrettigheder;

25. opfordrer medlemsstaterne til at fremme netværk af studerende med romabaggrund for 
at tilskynde til solidaritet mellem dem med henblik på at øge synligheden af 
succeshistorier og få bugt med isoleringen af studerendes med romabaggrund;

26. opfordrer medlemsstaterne til at tilskynde familier med romabaggrund til at deltage i 
skolerelaterede aktiviteter, til at vurdere de uddannelsesinstitutioner, hvor børn og unge 
med romabaggrund modtager undervisning, og til at foretage alle de nødvendige 
ændringer for at sikre alles integration i uddannelsessystemet og gennemførelse af 
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skoleforløbet; påpeger, at specifikke foranstaltninger bør målrettes piger med 
romabaggrund og baseres på succeshistorier, der er blevet valideret af akademiske 
kredse;

27. påpeger, at medlemsstaternes bedste praksis med hensyn til bl.a. boligstruktur, 
mobilitetsstøtte, adgang til sundhedsydelser, herunder seksuel og reproduktiv sundhed 
og rettigheder samt til sundhedsforsikring, skattepolitikker og fremme af faciliteter for 
børn i førskolealderen bør udveksles og fremmes i hele Europa, herunder i Balkan-
regionen; bemærker, at skattepolitikker bør optimeres med henblik på at anspore 
kvinder med romabaggrund til at deltage på arbejdsmarkedet;

28. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til ved hjælp af forskellige midler, såsom 
oplysningskampagner, der tilsikrer, at kvinder og piger med romabaggrund er bekendt 
med deres rettigheder i henhold til den eksisterende nationale lovgivning om ligestilling 
og forbud mod forskelsbehandling, at sikre, at de grundlæggende rettigheder for kvinder 
og børn med romabaggrund respekteres samt til endvidere at bekæmpe patriarkalske og 
sexistiske traditioner;

29. opfordrer medlemsstaterne til at følge de nuværende og kommende landespecifikke 
henstillinger inden for rammerne af det europæiske semester, herunder foranstaltninger 
til fordel for kvinder med romabaggrund i partnerskabsaftaler; understreger endvidere 
behovet for systematisk indsamling af solide, opdelte data og effektindikatorer som 
informationsgrundlag for den politiske udvikling, samt behovet for at sikre, at 
fremskridtene måles og overvåges; minder om betydningen af kapacitetsopbygning i 
begge henseender;

30. understreger, at der i de nationale strategier for romaernes integration skal rettes fokus 
mod at give kvinder med romabaggrund mulighed for at styre deres eget liv ved at blive 
synlige aktører for forandring inden for deres lokalsamfund og gennem deltagelse i 
debatten om de politikker og programmer, som berører dem; fremhæver, at nationale 
strategier for romaernes integration skal styrke den socioøkonomiske modstandskraft 
hos kvinder med romabaggrund (f.eks. deres evne til at tilpasse sig de hastigt 
forandrende økonomiske forhold) ved at foretage opsparinger og forebygge nedslidning 
af aktiver.
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