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ETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, 
justiits- ja siseasjade komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised 
ettepanekud:

A arvestades, et romad on Euroopa suurim rahvusvähemus ning ELis elab ligikaudu 6 
miljonit roma taustaga inimest, kellest enamikul on mõne liikmesriigi kodakondsus; 
arvestades, et termin „roma“ hõlmab mitmeid erinevaid rühmi, sh romad, mustlased, 
rändlejad, manušid, aškalid, sintid ja bojašid; arvestades, et igal inimesel ELis on 
võrdne õigus ja kohustus saada ühiskonna täieõiguslikuks, aktiivseks ja integreeritud 
liikmeks, samas kui statistika näitab, et romad on Euroopas endiselt inimõigustest ilma 
jäetud ja umbes 80 % roma taustaga inimestest elab allpool oma riigi vaesusriski piiri; 
arvestades, et romad on osa Euroopa kultuurist ja väärtustest ning nad on osa ELi 
kultuurilisest rikkusest, mitmekesisusest, majandusest ja ühisest ajaloost; arvestades, et 
rahvusvähemustega seotud kultuuripärandi kaitsmisel ja tugevdamisel liikmesriikides 
on sotsiaalses ühtekuuluvuses oluline roll; arvestades, et roma taustaga inimesed peavad 
saama täiel määral osaleda oma olukorra parandamiseks võetavate meetmete 
kavandamises, rakendamises, hindamises ja järelevalves ning neil peab olema selles 
tegelik sõnaõigus;

B. arvestades, et roma päritolu naised ja tütarlapsed kogevad sageli romavastasuse ja 
seksismiga seotud valdkonnaülest diskrimineerimist ning kahjulikke stereotüüpe nii 
ühiskonnas tervikuna kui ka oma kogukonnas; arvestades, et nad on liikmesriikides üks 
kõige ebasoodsamas olukorras olev rühm, et nad elavad ebapiisavate tingimustega 
asundustes, kus neil on ebavõrdne juurdepääs haridusele, tööle, tervishoiuteenustele, 
kraaniveele ja kanalisatsioonile ning konkreetsed takistused, ning et nad kuuluvad 
nende rühmade hulka, keda COVID-19 pandeemia kõige rängemalt mõjutab;

C. arvestades, et roma kogukond on vähemus, keda ohustab sotsiaalne tõrjutus ebavõrdse 
juurdepääsu tõttu haridusele või madala haridustaseme tõttu, mille tagajärjeks on 
tööturul nõutavate kvalifikatsioonide puudumine ning sellest tulenevalt halvem elu- ja 
terviseolukord; arvestades, et puudumise, haridussüsteemist varakult lahkumise ning 
mittetöötavate ja mitteõppivate noorte (NEET-noored) osakaal romade hulgas on 
keskmisest palju suurem – 68 % romadest lahkub haridussüsteemist varakult, erinevalt 
strateegia „Euroopa 2020“ eesmärgist, milleks on 10 %; arvestades, et ainult 18 % roma 
päritolu lastest jätkab õppimist, et omandada kõrgharidus; arvestades, et vaja on 
paremat haridusalast toetust, karjääriplaneerimist ja muutusi haridustöötajate suhtumises 
roma õpilastesse, et toetada nende tööoskusi ja juurdepääsu tööturule;

D. arvestades, et 16–24aastastest roma naistest on NEET-noori 72 %, roma noormeestest 
aga 55 %; arvestades, et 28 % kõigist roma taustaga naistest, keda uuriti uuringus EU-
MIDIS II, nimetasid põhitegevusena kodust tööd, võrreldes 6 %-ga kõigist meestest; 
arvestades, et roma taustaga naiste puhul on see suhtarv võrreldes üldelanikkonna 
naistega kõrge1; arvestades, et soolised stereotüübid, traditsioonid ja patriarhaalsed 
struktuurid kahjustavad naisi ja mehi, takistavad naiste õigusi ja soolise 
võrdõiguslikkuse saavutamist ning neid ei tohi kunagi kasutada vägivalla või rõhumise 

1 Euroopa Liidu vähemuste ja diskrimineerimise teine uuring, Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet, 2016.
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ettekäändena; arvestades, et sootundliku hariduse kasvatuslikud vahendid stereotüüpide 
vastu võitlemiseks on väga olulised juba varasest east alates;

E. arvestades, et suur osa roma elanikkonnast saab iseseisvaks ja loob perekonna väga 
noorelt; arvestades, et noortel roma naistel, kellel on perekond ja kes elavad 
ebapiisavate tingimustega asundustes, on suur tõrjutuse ja marginaliseerumise oht; 
arvestades, et seda nähtust tuleb mõista ja selle vastu tuleb koos romadega sootundlike 
meetmete abil võidelda; arvestades, et vaja on sihipäraseid ja sootundlikke 
investeeringuid, eelkõige roma päritolu noorte naiste ja meeste heaks, kes abielluvad, 
lahkuvad koolist ja lähevad tööle varases eas, mille tõttu nad saavad madala 
kvalifikatsiooniga töökohti, kus on vähe võimalusi isiklikuks arenguks; arvestades, et 
nõustamine, perekonna roll ning teadmised seksuaal- ja reproduktiivõigustest on 
seetõttu roma taustaga noorte perede toetamisel üliolulised ning nõuavad kultuuriliselt 
tundlikku tööd, mis rajaneb põhiteadmistel roma kultuuri ja tavakultuuri vahelistest 
kultuurilistest erinevustest ja traditsioonidest;

F. arvestades, et roma päritolu naised on eriti suures vaesuse, sotsiaalse tõrjutuse ja suure 
puuduse ohus; arvestades, et neil puudub juurdepääs eluasemele ja haridusele, nende 
tööhõive on oluliselt väiksem kui roma meestel ja muul elanikkonnal ning nende 
terviseõigusi rikutakse jätkuvalt; arvestades, et LGBTI+-romade, puudega roma naiste 
ja eakate romade erivajadusi ei ole endiselt tõsiselt arvesse võetud;

G. arvestades, et roma taustaga naistel on palju madalam tööhõive määr (16 %) kui roma 
taustaga meestel (34 %); arvestades, et võrdluseks on sooline ebavõrdsus 
üldelanikkonna hulgas endiselt märkimisväärne, kuid see ei ole nii suur kui roma 
taustaga inimeste hulgas – meestest töötab 71 %, naistest 57 %2;

H. arvestades, et juurdepääs tervishoiuteenustele on naiste jaoks eriti oluline, eelkõige 
turvaline, õigeaegne ja täielik juurdepääs seksuaal- ja reproduktiivtervisele ning 
seonduvatele õigustele, kuna see on soolise võrdõiguslikkuse saavutamise alus;

I. arvestades, et Lääne-Balkani riikides elab märkimisväärne arv roma taustaga inimesi, 
kelle oodatav eluiga, tervis, haridus, tööhõive ja olukord on halvemad kui Euroopa 
Liidus elavatel inimestel;

J. arvestades, et roma päritolu naised on sisulisest osalemisest ühiskonnas ja demokraatias 
pidevalt tõrjutud ning neil puudub esindatus nii Euroopa kui ka riikide parlamentides 
ning piirkondlikul ja kohalikul tasandil; arvestades, et oluline on toetada soolise 
võrdõiguslikkuse ja vähemuste võrdõiguslikkuse edendamist roma elanikkonna hulgas; 
arvestades, et romade olukorra parandamise kavandamisel, rakendamisel, hindamisel ja 
jälgimisel tuleb rakendada soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise põhimõtet;

K. arvestades, et mittediskrimineerimise ja võrdsuse põhimõte on Euroopa Liidu lepingus 
ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud põhiväärtused; arvestades, et roma 
taustaga inimesed kogevad alates varasest lapsepõlvest tööhõive, eluaseme ja hariduse 
alaste avalike teenuste kättesaadavuses erilisi takistusi; arvestades, et sellisel 
diskrimineerimisel on veelgi suurem mõju naistele, kuna nad peavad sageli tegema 
suure osa kodutöödest; arvestades, et isikute erivajadusi, kes langevad 

2 Euroopa Liidu vähemuste ja diskrimineerimise teine uuring, Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet, 2016.
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diskrimineerimise ohvriks seksuaalse sättumuse tõttu, ei võeta endiselt tõsiselt arvesse;

L. arvestades, et COVID-19 kriisi majanduslik ja sotsiaalne mõju on roma kogukonda 
märkimisväärselt mõjutanud; arvestades, et paljud on kaotanud oma igapäevase 
sissetuleku allikad ja neil on piiratud juurdepääs sotsiaaltoetustele, mida 
karantiinimeetmed on sageli raskendanud; arvestades, et roma kodanike suhtes 
pandeemia ajal toime pandud vihakuritegude ja diskrimineerimise juhtumite arv on 
teatavates piirkondades suurenenud ning kujutab endast ebaproportsionaalset ohtu 
naistele ja tütarlastele;

1. märgib kahetsusega, et roma naiste mõjuvõimu suurendamisel ja kaasamisel ei ole 
alates romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate ELi raamistiku 
vastuvõtmisest kuni 2020. aastani tehtud suuri edusamme;

2. nõuab tungivalt, et komisjon tagaks kooskõlas strateegia valdkondadevahelise läbivuse 
põhimõttega roma taustaga naiste ja tütarlaste kaasamise soolise võrdõiguslikkuse 
strateegia rakendamisse ja poliitika kujundamise kõikidesse etappidesse kõigis ELi 
poliitikavaldkondades, sealhulgas ELi majanduse taastekava ja tugevdatud 
mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2021–2027; palub, et komisjon tagaks 2020. 
aasta järgses kaugelevaatavas romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate 
raamistikus soolise perspektiivi; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles lisama 
järgmistesse romasid käsitlevatesse riiklikesse integratsioonistrateegiatesse ja 
süvalaiendama roma taustaga naiste ja laste vajaduste analüüsil põhinevat soo- ja 
lastetundlikku lähenemisviisi ning sihipäraseid sekkumisi, keskendudes roma taustaga 
naiste õigustele, nende mõjuvõimu suurendamisele ja soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamisele;

3. nõuab tungivalt, et liikmesriigid saavutaksid romasid käsitlevate riiklike 
integratsioonistrateegiate kohalike meetmete rakendamisel tegelikke tulemusi neljas 
põhivaldkonnas: juurdepääs haridusele, tööhõivele, tervishoiule ja eluasemele; kutsub 
seetõttu liikmesriikide valitsusi, kohalikke omavalitsusi ja vajaduse korral ELi 
institutsioone üles kaasama roma naisi naisorganisatsioonide, romade valitsusväliste 
organisatsioonide ja asjaomaste sidusrühmade kaudu romasid käsitlevate riiklike 
integratsioonistrateegiate ettevalmistamisse, rakendamisse, hindamisse ja järelevalvesse 
ning looma sidemeid soolise võrdõiguslikkusega tegelevate asutuste, naiste õiguste 
organisatsioonide ja sotsiaalse kaasamise strateegiate vahel, et suurendada kogukondade 
usaldust ja tagada tundlikkus kohaliku konteksti suhtes; palub komisjonil tegeleda 
strateegia „Euroopa 2020“ ja riiklike reformikavade elluviimisel järjepidevalt soolise 
võrdõiguslikkuse küsimusega; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles võitlema 
romavastasuse kui rassismi vormi vastu, mis võib viia struktuurse diskrimineerimiseni;

4. palub komisjonil esitada romade kaasamise protsessist ELis skemaatiline ülevaade, mis 
hõlmaks saavutusi, eesmärke, eesmärkide saavutamiseks kasutatavaid konkreetseid 
meetmeid, meetmete rakendamise hetkeseisu ja järgmisi samme;

5. rõhutab vajadust austada roma päritolu naiste ja tütarlaste seksuaal- ja 
reproduktiivtervist ning seonduvaid õigusi, mis hõlmab tööd selle nimel, et parandada 
nende juurdepääsu terviklikule seksuaalharidusele, arstlikule kontrollile, sünnieelsele ja 
-järgsele hooldusele ning pereplaneerimisele, sealhulgas ohutule ja seaduslikule 
abordile; mõistab teravalt hukka roma taustaga naiste etnilise segregatsiooni emade 
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tervishoiuasutustes; palub liikmesriikidel viivitamata keelata igasugune etniline 
segregatsioon tervishoiuasutustes, sealhulgas seoses emade tervishoiuga; kutsub 
liikmesriike üles tagama kõigile sundsteriliseerimise ohvritele tõhusad ja õigeaegsed 
õiguskaitsevahendid, sealhulgas tulemuslike hüvitusskeemide loomise kaudu;

6. kutsub liikmesriike üles lisama romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate 
programmidesse juurdepääsu segregatsioonita haridusprogrammidele, eelkõige alus-, 
täiskasvanu- ja elukestvale õppele, ning sihipärased meetmed, mille eesmärk on 
tegeleda koolist puudumise ja väljalangemisega, et kaasata roma naised haridusse ja 
seega ka tööturule; palub liikmesriikidel lisada roma naiste ja tütarlaste mõjuvõimu 
suurendamine horisontaalse eesmärgina kõikidesse romasid käsitlevate riiklike 
integratsioonistrateegiate prioriteetsetesse valdkondadesse ning ergutada nende osalust 
ühiskonnas ja avalikus elus; nõuab tungivalt, et liikmesriigid pööraksid tähelepanu roma 
taustaga naiste ja tütarlaste vastu suunatud soolisele vägivallale, sealhulgas varajastele 
ja sundabieludele, seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste 
kättesaadavuse puudumisele, sund steriliseerimisele, politsei jõhkrale käitumisele ja 
mitmesugustele muudele ärakasutamise vormidele;

7. palub seepärast nendel liikmesriikidel, kes veel ei ole Istanbuli konventsiooni 
ratifitseerinud, seda kiiresti teha;

8. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kaasama roma taustaga tütarlapsi ja naisi 
otsesemalt tööturupoliitikasse, sealhulgas noortegarantiisse;

9. rõhutab vajadust kindlustada roma taustaga inimeste töökohad ja elu, et vältida nende 
veelgi suuremat vaesust ja haavatavust pärast praegust perioodi; nõuab seetõttu 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsioonide nr 190 ja 189 rakendamist, et 
tugevdada töötajate, eriti naiste õigusi eesmärgiga lõpetada varimajandus;

10. kutsub liikmesriike üles rakendama nõukogu 9. detsembri 2013. aasta soovituse3 sätteid, 
millega edendatakse vähemusrahvusest isikute, näiteks roma taustaga inimeste ja 
eelkõige naiste tööhõivevõimalusi avalikus teenistuses;

11. rõhutab, et roma taustaga inimeste seas võib soolist ebavõrdsust tööturul osalemises 
seletada naiste suurema osalemisega majapidamistöödes, mis on nende põhitegevus; 
kutsub liikmesriike üles võitlema roma päritolu naisi mõjutavate etniliste ja sooliste 
stereotüüpide vastu;

12. kutsub liikmesriike üles ergutama ettevõtjate suuremat kaasatust, eelkõige kohalikul 
tasandil, ja kaaluma sotsiaalsete ettevõtete arengu toetamist, et luua roma taustaga 
inimestele kestlikke töökohti, keskendudes seejuures naistele;

13. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles koostama tegelikku rahastamiskava, et päästa 
naised, eelkõige kõige haavatavamad naised, macho- ja seksuaalsest vägivallast ning 
võimaldada neil saada erakorralist materiaalset ja moraalset abi seoses eluasemele 
juurdepääsu, psühholoogilise ja finantsjärelevalve ning rahalise sõltumatuse 
saavutamise toetamisega;

14. rõhutab vajadust eriabi järele kõige haavatavamatele naistele, nimelt inimkaubanduse ja 

3 ELT C 378, 24.12.2013, lk 1.
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prostitutsiooni ohvritele, et nad saaksid vajalikku hoolitsust ja turvalisust ning pääseksid 
seksuaalsest ärakasutamisest;

15. ootab tulevast inimkaubanduse kaotamise ELi strateegiat, kuna roma taustaga naised ja 
tüdrukud on eriti haavatavad; rõhutab vajadust keskenduda selgelt soolisele 
võrdõiguslikkusele ja ohvrite õigustele keskenduvale perspektiivile, sealhulgas nõudluse 
vähendamise meetmetele ja strateegiatele; palub nõukogul lõpetada horisontaalse 
diskrimineerimisvastase direktiivi üle peetavate läbirääkimiste blokeerimine, kuna see 
on ELis võrdõiguslikkuse saavutamise eeltingimus;

16. palub komisjonil ja liikmesriikidel töötada välja avalik poliitika, et luua keskkond, kus 
roma päritolu inimesed saavad kartmata teada anda diskrimineerivast kohtlemisest, 
sealhulgas diskrimineerivast etnilisest profileerimisest, ning teavad, et pädevad asutused 
suhtuvad nende kaebustesse tõsiselt ja käsitlevad neid;

17. palub komisjonil ja liikmesriikidel toetada romade juurdepääsu õiguskaitsele, 
keskendudes mitmekordse diskrimineerimise ohvritele (naised, LGBTI+-inimesed ja 
mittekodanikest romad), ja suurendada võrdõiguslikkusega tegelevate asutuste 
suutlikkust roma päritolu inimeste diskrimineerimisküsimustega tegelemisel;

18. kutsub liikmesriike üles võitlema ruumilise segregatsiooni, sunniviisilise väljatõstmise 
ja kodutuse vastu, millega roma päritolu mehed ja naised kokku puutuvad; märgib 
murega, et komisjoni 2019. aasta rakendamisaruande4 kohaselt on elamumajandus 
poliitika, mille puhul mitme riigi ühise käsituse kohta on näiteid paljutõotavatest 
lähenemisviisidest kõige vähem; kutsub seetõttu liikmesriike üles võtma läbipaistva 
poliitika abil meetmeid eluasemetingimuste märkimisväärseks parandamiseks ning 
seadma endale pikaajaline prioriteet segregatsioon kaotada, selle asemel et parandada 
kvaliteeti segregatsiooni tingimustes; rõhutab vajadust kaasata roma taustaga 
toetusesaajad kogukonna ja üksikisikute eluasemevõimaluste kujundamisse ja 
rakendamisse;

19. kutsub liikmesriike üles tagama, et kasinusmeetmed ei mõjutaks ebaproportsionaalselt 
roma ja rändrahvaste naisi ja eelarveotsuseid toetaksid inimõiguste põhimõtted; ergutab 
liikmesriike looma programme, mis on suunatud ja kohandatud toetama roma päritolu 
naisi, et suurendada nende osalust hariduse (sealhulgas kultuurilise, ajaloolise ja 
ühiskondliku hariduse), kutsealase tegevuse, tervisekaitse ja parema eluaseme kaudu, 
ning tegelema mis tahes võimaliku diskrimineerimise valdkondadega; kutsub komisjoni 
üles kaaluma uut rahastamisvahendit või allprogrammi, mis on seotud olemasoleva ELi 
haridus- ja sotsiaalvaldkonna rahastamisprogrammiga ning mille eesmärk on toetada 
sihipäraselt ja kohandatult kvaliteetse hariduse andmist roma taustaga õpilastele, 
eelkõige tütarlastele;

20. rõhutab, kui oluline on julgustada roma taustaga noori omandama kõrgharidust, et 
parandada nende tööalaseid väljavaateid ja osalemist ühiskonnas;

21. kutsub liikmesriike üles asetama oma riiklikes integratsioonistrateegiates suuremat 
rõhku sotsiaalse kaasamise territoriaalsetele aspektidele ning keskenduma komplekssete 
ja integreeritud arenguprogrammide abil kõige mahajäänumatele mikropiirkondadele;

4 Komisjoni talituste töödokument SWD(2019) 0320 final.
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22. palub, et komisjon ja liikmesriigid viiksid läbi soolise mõju hindamise, kui romade 
kaasamist käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate raames kavandatakse 
konkreetseid meetmeid;

23. palub liikmesriikidel tagada roma lastele võrdne juurdepääs kvaliteetsele ja 
taskukohasele lastehoiule ja väikelaste haridus- ja arendamisteenustele ning vanemate 
partnerlusel põhinevale haridusele, võtta uuesti kasutusele lastehoiuga seotud Barcelona 
eesmärgid ning arendada kättesaadavaid, taskukohaseid ja kvaliteetseid kogu elutsükli 
jaoks mõeldud hooldusteenuseid;

24. palub, et liikmesriigid võtaksid kõik vajalikud meetmed, et hoida ära töötajate 
vallandamist raseduse või emaduse ajal, ning kaaluksid laste kasvatamise perioodi 
tunnustamist pensioniõiguse arvestamisel;

25. kutsub liikmesriike üles edendama roma taustaga õpilaste võrgustikke, soodustama 
nendevahelist solidaarsust, et suurendada edukate juhtumite nähtavust ja saada üle roma 
taustaga õpilaste eraldatusest;

26. kutsub liikmesriike üles julgustama roma taustaga perekondi osalema koolides, hindama 
koole, kus roma taustaga lapsed ja noored õpivad, ning tegema kõik vajalikud 
muudatused, et tagada kõigi inimeste haridusalane integratsioon ja saavutused; juhib 
tähelepanu sellele, et roma taustaga tütarlastele peaksid olema suunatud konkreetsed 
meetmed, mis põhinevad akadeemiliste ringkondade kinnitatud edukatel juhtumitel;

27. juhib tähelepanu sellele, et kogu Euroopas tuleks vahetada ja edendada liikmesriikide 
parimaid tavasid, sealhulgas Balkani piirkonnas, muu hulgas seoses eluaseme- ja 
liikuvustoetuse struktuuriga, juurdepääsuga tervishoiuteenustele, sealhulgas seksuaal- ja 
reproduktiivtervisele ning tervisekindlustusele, maksupoliitikaga ning väikelaste 
hooldevõimaluste edendamisega; märgib, et maksupoliitikat tuleks optimeerida, et anda 
roma päritolu naistele tööturul osalemiseks suuremaid stiimuleid;

28. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama, et austatakse roma taustaga naiste ja laste 
põhiõigusi, kasutades mitmesuguseid vahendeid, sealhulgas teadlikkuse suurendamise 
kampaaniaid, et roma taustaga naised ja tütarlapsed oleksid teadlikud oma õigustest, mis 
tulenevad soolist võrdõiguslikkust ja diskrimineerimist käsitlevatest kehtivatest 
siseriiklikest õigusaktidest, ning võitlema jätkuvalt patriarhaalsete ja seksistlike 
traditsioonidega;

29. kutsub liikmesriike üles rakendama Euroopa poolaasta raames praegusi ja tulevasi 
riigipõhiseid soovitusi, sealhulgas meetmeid roma taustaga naiste jaoks 
partnerluslepingutes; rõhutab ka vajadust koguda süstemaatiliselt usaldusväärseid 
eristatud andmeid ja mõjunäitajaid, et anda teavet poliitiliste muutuste kohta ning 
tagada, et edusamme mõõdetakse ja jälgitakse; tuletab meelde, kui tähtis on mõlemas 
aspektis suurendada suutlikkust;

30. rõhutab, et romasid käsitlevad riiklikud integratsioonistrateegiad peavad keskenduma 
roma taustaga naistele suurema mõjuvõimu andmisele, et nad saaksid ise oma elu 
kontrollida, olles oma kogukondades nähtavad muutuste elluviijad ja kasutades oma 
häält neid mõjutava poliitika ja programmide mõjutamiseks; rõhutab, et roma riiklikud 
integratsioonistrateegiad peavad tugevdama roma taustaga naiste sotsiaalmajanduslikku 
vastupanuvõimet (st nende võimet kohaneda kiiresti muutuva majanduskeskkonnaga), 
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et nad suudaksid säästa ega jääks rahahätta.
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