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EHDOTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

A ottaa huomioon, että romanit ovat Euroopan suurin etninen vähemmistö ja että EU:ssa 
asuu noin 6 miljoonaa romanitaustaista ihmistä, joista suurimmalla osalla on jonkin 
jäsenvaltion kansalaisuus; ottaa huomioon, että englanninkielinen käsite ”Roma” kattaa 
eri ryhmät, mukaan lukien romat, gypsy-romanit, travellerit, manouchet, aškaalit ja 
boyashit; ottaa huomioon, että jokaisella ihmisellä EU:ssa on yhtäläinen oikeus ja 
velvollisuus tulla yhteiskunnan täysivaltaiseksi, aktiiviseksi ja integroituneeksi 
jäseneksi ja että tilastojen mukaan romanit ovat edelleen vailla ihmisoikeuksia 
Euroopassa ja noin 80 prosenttia romanitaustaisista elää maansa köyhyysriskirajan 
alapuolella; ottaa huomioon, että romanit ovat osa Euroopan kulttuuria ja arvoja ja että 
he ovat osaltaan edistäneet EU:n kulttuurin rikkautta, moninaisuutta, taloutta ja yhteistä 
historiaa; ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden kansallisiin vähemmistöihin kuuluvien 
henkilöiden kulttuuriperinnön suojeleminen ja vahvistaminen on ratkaisevan tärkeä osa 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta; katsoo, että romanitaustaisten henkilöiden on voitava 
osallistua täysipainoisesti ja heillä on oltava todellista sananvaltaa tilanteensa 
parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden suunnittelussa, täytäntöönpanossa, 
arvioinnissa ja seurannassa;

B. ottaa huomioon, että romanitaustaiset naiset ja tytöt joutuvat usein romanivastaisuuteen 
ja seksismiin liittyvän moniperusteisen syrjinnän ja haitallisten stereotypioiden 
kohteeksi sekä koko yhteiskunnassa että omissa yhteisöissään; ottaa huomioon, että he 
ovat yksi jäsenvaltioiden heikoimmassa asemassa olevista ryhmistä, että he asuvat 
puutteellisesti varustetuissa yhteisöissä, joissa on eriarvoiset mahdollisuudet 
koulutukseen, työhön, terveyspalveluihin, hanaveden saantiin ja sanitaatioon, ja että he 
kuuluvat covid-19-pandemian pahiten koettelemiin ryhmiin;

C. ottaa huomioon, että romaniyhteisö on vähemmistö, joka on vaarassa syrjäytyä 
sosiaalisesti, mikä johtuu epätasa-arvoisesta pääsystä koulutukseen tai alhaisesta 
koulutustasosta, mikä johtaa työmarkkinoilla vaadittavan pätevyyden puutteeseen ja 
näin ollen huonompaan elin- ja terveystilanteeseen; ottaa huomioon, että poissaolojen, 
koulunkäynnin keskeyttämisen sekä työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien 
nuorten (NEET) osuus romanien keskuudessa on paljon keskimääräistä suurempi ja että 
68 prosenttia romaneista keskeyttää koulunkäynnin, kun Eurooppa 2020 -strategiassa 
tavoitteena on, että koulunkäynnin keskeyttäjien määrä on enintään 10 prosenttia; ottaa 
huomioon, että vain 18 prosenttia romanitaustaisista lapsista jatkaa korkea-asteen 
koulutukseen; katsoo, että tarvitaan parempaa koulutustukea, urasuunnittelua ja 
koulutuksen ammattilaisten keskuudessa romaniopiskelijoita kohtaan vallitsevien 
asenteiden muutosta, jotta voidaan parantaa romaniopiskelijoiden ammattitaitoa ja 
työnsaantimahdollisuuksia;

D. ottaa huomioon, että 72 prosenttia 16–24-vuotiaista nuorista romaninaisista on 
työelämän ja koulutuksen ulkopuolella ja että nuorten romanimiesten tapauksessa 
vastaava luku on 55 prosenttia; ottaa huomioon, että 28 prosenttia kaikista 
romanitaustaisista naisista, jotka osallistuivat  EU-MIDIS II -tutkimukseen, ilmoitti 
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”kotitaloustyön” pääasialliseksi toiminnaksi, kun vastaava osuus kaikista miehistä oli 
6 prosenttia; ottaa huomioon, että romanitaustaisten naisten osuus on suuri verrattuna 
koko väestön naisiin1; ottaa huomioon, että sukupuolistereotypiat, perinteet ja 
patriarkaaliset rakenteet vahingoittavat naisia ja miehiä, haittaavat naisten oikeuksia ja 
sukupuolten tasa-arvon saavuttamista eikä niitä voida koskaan käyttää tekosyynä 
väkivallalle tai sorrolle; katsoo, että sukupuolinäkökohdat huomioon ottavan 
koulutuksen välineet stereotypioiden torjumiseksi ovat ratkaisevan tärkeitä jo 
varhaisesta iästä lähtien;

E. ottaa huomioon, että suuri osa romaniväestöstä itsenäistyy ja perustaa perheen hyvin 
nuorella iällä; ottaa huomioon, että nuorilla perheellisillä romaninaisilla, jotka asuvat 
puutteellisesti varustetuissa yhteisöissä, on suuri syrjäytymis- ja marginalisoitumisriski; 
katsoo, että tätä ilmiötä on käsiteltävä ja torjuttava sukupuolinäkökohdat huomioon 
ottavilla toimenpiteillä yhdessä romanien kanssa; katsoo, että tarvitaan kohdennettuja ja 
sukupuolinäkökohdat huomioon ottavia investointeja erityisesti romanitaustaisiin 
nuoriin naisiin ja miehiin, jotka solmivat avioliiton, lopettavat koulunkäynnin ja 
siirtyvät työhön varhaisessa iässä, mikä johtaa siihen, että he saavat vähän ammattitaitoa 
vaativia työpaikkoja, jotka tarjoavat vähän mahdollisuuksia henkilökohtaiseen 
kehitykseen; katsoo, että neuvonta, perheen rooli sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyttä 
koskevien oikeuksien tuntemus romanitaustaisten nuorten perheiden tukemisessa ovat 
siksi ratkaisevan tärkeitä ja edellyttävät kulttuurisesti herkkää työtä, joka perustuu 
perustietämykseen romanikulttuurin ja valtavirran kulttuurin välisistä kulttuurieroista ja 
perinteistä;

F. ottaa huomioon, että romanitaustaiset naiset ovat erityisen alttiita köyhyydelle, 
sosiaaliselle syrjäytymiselle ja vakavalle puutteelle; ottaa huomioon, että heillä ei ole 
mahdollisuutta saada asuntoa ja koulutusta, heidän työllistymisensä on huomattavasti 
heikompaa sekä romanimiehiin että koko väestöön verrattuna ja että heidän 
terveysoikeuksiaan loukataan edelleen; ottaa huomioon, että hlbti-romanien, 
vammaisten romaninaisten ja ikääntyneiden romanien erityistarpeet ovat edelleen 
vakavasti alihoidettuja;

G. ottaa huomioon, että romanitaustaisten naisten työllisyysaste on paljon alhaisempi 
(16 prosenttia) kuin romanitaustaisten miesten (34 prosenttia); toteaa, että vertailussa 
sukupuolten välinen ero koko väestön keskuudessa on edelleen huomattava mutta ei 
yhtä suuri kuin romanitaustaisten henkilöiden keskuudessa (71 prosenttia miehistä on 
työssä ja 57 prosenttia naisista)2;

H. katsoo, että terveyspalvelujen saatavuus on erityisen tärkeää naisille erityisesti 
turvallisen, oikea-aikaisen ja täysimääräisen seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja niitä 
koskevien oikeuksien saatavuuden kannalta, koska se on perusta sukupuolten tasa-arvon 
saavuttamiselle;

I. ottaa huomioon, että Länsi-Balkanilla asuu huomattava määrä romanitaustaisia ihmisiä, 
joiden elinajanodote, terveys, koulutus, työllisyys ja tilanne ovat huonommat kuin 
Euroopan unionissa asuvien ihmisten;

1 Toinen Euroopan unionin vähemmistöjä ja syrjintää koskeva tutkimus, Perusoikeusvirasto (2016).
2 Toinen Euroopan unionin vähemmistöjä ja syrjintää koskeva tutkimus, Perusoikeusvirasto (2016).
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J. ottaa huomioon, että romanitaustaiset naiset jäävät jatkuvasti merkityksellisen 
yhteiskuntaan ja demokratiaan osallistumisen ulkopuolelle ja heillä ei ole edustusta 
Euroopan parlamentissa ja kansallisissa parlamenteissa eikä alue- ja paikallistasolla; 
katsoo, että on olennaisen tärkeää tukea romaniväestön keskuudessa sukupuolten tasa-
arvon ja vähemmistöjen tasa-arvon edistämistä; katsoo, että sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen periaatetta on sovellettava romanien tilanteen parantamisen 
suunnittelussa, täytäntöönpanossa, arvioinnissa ja seurannassa;

K. katsoo, että syrjimättömyyden ja tasa-arvon periaate ovat Euroopan unionista tehtyyn 
sopimukseen ja Euroopan unionin perusoikeuskirjaan kirjattuja perusarvoja; ottaa 
huomioon, että romanitaustaisilla ihmisillä on erityisiä vaikeuksia saada julkisia 
palveluja työllisyyden, asumisen ja koulutuksen alalla varhaislapsuudesta alkaen; toteaa, 
että tällaisella syrjinnällä on vieläkin suurempi vaikutus naisiin, koska heidän on usein 
hoidettava suuri osa kotitöistä; ottaa huomioon, että seksuaalisesta suuntautumisesta 
johtuvan syrjinnän uhrien erityistarpeiden huomioon ottamisessa on edelleen erittäin 
vakavia puutteita;

L. ottaa huomioon, että covid-19-kriisin taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset ovat 
vaikuttaneet merkittävästi romaniyhteisöön; ottaa huomioon, että monet ovat 
menettäneet päivittäiset tulolähteensä ja että sosiaalietuuksien saatavuutta on rajoitettu, 
mitä on usein vaikeutettu karanteenitoimenpiteillä; ottaa huomioon, että romaniväestöön 
kohdistuvien viharikosten ja syrjinnän määrä on lisääntynyt tietyillä alueilla pandemian 
aikana ja muodostaa suhteettoman riskin naisille ja tytöille;

1. pitää valitettavana, että romaninaisten voimaannuttamisessa ja osallistamisessa ei ole 
edistytty juuri lainkaan sen jälkeen, kun vuoteen 2020 ulottuva EU:n puitekehys 
romanien integraatiota edistäville kansallisille strategioille hyväksyttiin;

2. kehottaa komissiota varmistamaan, että romanitaustaiset naiset ja tytöt otetaan mukaan 
sukupuolten tasa-arvoa koskevan strategian täytäntöönpanoon ja politiikan suunnittelun 
kaikkiin vaiheisiin kaikilla EU:n politiikan aloilla, mukaan lukien EU:n 
elpymissuunnitelma ja vahvistettu monivuotinen rahoituskehys vuosiksi 2021–2027 
strategian moniperusteisen monialaisuuden periaatteen mukaisesti; kehottaa komissiota 
takaamaan sukupuolinäkökulman romanien integraatiota edistävien kansallisten 
strategioiden vuoden 2020 jälkeistä aikaa koskevassa kunnianhimoisessa EU:n 
kehyksessä; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita sisällyttämään ja valtavirtaistamaan 
seuraaviin romanien integraatiota edistäviin kansallisiin strategioihin 
sukupuolinäkökohdat ja lapset huomioon ottavan lähestymistavan, joka perustuu 
romanitaustaisten naisten ja lasten tarpeiden analysointiin sekä kohdennettuihin toimiin, 
joissa keskitytään romanitaustaisten naisten oikeuksiin, voimaannuttamiseen ja 
sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamiseen;

3. kehottaa jäsenvaltioita saavuttamaan tehokkaita tuloksia romanien integraatiota 
edistäviä kansallisia strategioita tukevien paikallisten toimenpiteiden täytäntöönpanossa 
neljällä keskeisellä alalla: koulutus, työllisyys, terveydenhoito ja asuminen; kehottaa 
siksi jäsenvaltioiden hallituksia, paikallisviranomaisia ja tarvittaessa EU:n toimielimiä 
ottamaan romaninaiset mukaan naisjärjestöjen, romanien kansalaisjärjestöjen ja 
asiaankuuluvien sidosryhmien kautta romanien integraatiota edistävän strategian 
valmisteluun, täytäntöönpanoon, arviointiin ja seurantaan sekä luomaan yhteyksiä 
sukupuolten tasa-arvoa edistävien elinten, naisten oikeuksia ajavien järjestöjen ja 
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sosiaalisen osallisuuden strategioiden välille, jotta voidaan rakentaa luottamusta 
yhteisöihin ja varmistaa paikallisen kontekstin tuntemus; kehottaa lisäksi komissiota 
käsittelemään sukupuolten tasa-arvoa koskevia kysymyksiä johdonmukaisella tavalla 
Eurooppa 2020 -strategian ja kansallisten uudistusohjelmien täytäntöönpanossa; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita torjumaan romanivastaisuutta yhtenä rasismin 
muotona, joka voi johtaa rakenteelliseen syrjintään;

4. kehottaa komissiota esittämään romanien osallistamista koskevasta EU:n prosessista 
kaavion, joka sisältää saavutukset, vaaditut tavoitteet ja erityiset toimenpiteet niiden 
toteuttamiseksi, täytäntöönpanotoimenpiteiden nykytilan ja seuraavaksi toteutettavat 
toimenpiteet;

5. korostaa tarvetta kunnioittaa romanitaustaisten naisten ja tyttöjen seksuaali- ja 
lisääntymisterveyttä ja niitä koskevia oikeuksia, joihin kuuluu muun muassa pyrkimys 
parantaa heidän mahdollisuuksiaan saada kattavaa seksuaalikasvatusta, 
lääkärintarkastuksia, raskaudenaikaista ja synnytyksen jälkeistä hoitoa ja 
perhesuunnittelua, mukaan lukien turvallinen ja laillinen abortti; tuomitsee jyrkästi 
romanitaustaisten naisten etnisen erottelun äitiysterveydenhuollon palveluissa; kehottaa 
jäsenvaltioita kieltämään viipymättä kaikenlaisen etnisen erottelun terveyspalveluissa, 
äitiysterveydenhuollon palvelut mukaan luettuina; kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
vaikuttavat ja oikea-aikaiset oikeussuojakeinot kaikille pakkosteriloinnin uhreille myös 
ottamalla käyttöön tehokkaita korvausjärjestelmiä;

6. kehottaa jäsenvaltioita sisällyttämään romanien integraatiota edistäviin kansallisiin 
strategioihin ja kohdennettuihin toimiin, joilla puututaan poissaoloihin ja koulunkäynnin 
keskeyttämiseen, pääsyn erottelemattomien koulutusohjelmien ja erityisesti 
varhaiskasvatuksen, aikuiskoulutuksen ja elinikäisen oppimisen piiriin, jotta 
romaninaiset saadaan mukaan koulutukseen ja sitä kautta työmarkkinoille; kehottaa 
jäsenvaltioita sisällyttämään romaninaisten ja -tyttöjen voimaannuttamisen 
horisontaaliseksi tavoitteeksi kaikkiin romanien integraatiota edistävien kansallisten 
strategioiden painopistealoihin ja aktiivisesti kannustamaan heidän osallistumistaan 
yhteiskunnan toimintaan ja julkiseen elämään; kehottaa jäsenvaltioita puuttumaan 
romanitaustaisiin naisiin ja tyttöihin kohdistuvaan sukupuoleen perustuvaan 
väkivaltaan, mukaan lukien lapsi- ja pakkoavioliitot, seksuaali- ja lisääntymisterveyden 
ja niitä koskevien oikeuksien epääminen, pakkosterilointi, poliisiväkivalta tai muut 
hyväksikäytön muodot;

7. kehottaa siksi jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole ratifioineet Istanbulin yleissopimusta, 
tekemään niin kiireellisesti;

8. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita sisällyttämään romanitaustaiset tytöt ja naiset 
selkeämmin työmarkkinapolitiikkaan, nuorisotakuu mukaan luettuna;

9. korostaa tarvetta turvata romanitaustaisten henkilöiden työpaikat ja elämä, jotta 
vältetään heidän köyhyytensä ja haavoittuvuutensa lisääntyminen entisestään tämän 
ajanjakson jälkeen; kehottaa siksi panemaan täytäntöön Kansainvälisen työjärjestön 
yleissopimukset nro 190 ja 189, jotta voidaan vahvistaa työntekijöiden ja erityisesti 
naisten oikeuksia epävirallisen talouden lopettamiseksi;

10. kehottaa jäsenvaltioita panemaan täytäntöön 9. joulukuuta 2013 annetussa neuvoston 
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suosituksessa3 vahvistetut toimenpiteet, joilla edistetään etnistä vähemmistöä 
edustavien henkilöiden, kuten romanitaustaisten ja erityisesti naisten, 
työllistymismahdollisuuksia julkishallinnossa;

11. korostaa, että sukupuolten välinen kuilu romanitaustaisten henkilöiden osallistumisessa 
työmarkkinoille voi selittyä sillä, että naiset tekevät enemmän kotitaloustyötä 
pääasiallisena toimintanaan; kehottaa jäsenvaltioita torjumaan romanitaustaisiin naisiin 
kohdistuvia etnisiä ja sukupuoleen perustuvia stereotypioita;

12. kehottaa jäsenvaltioita kannustamaan yrityksiä ja erityisesti paikallisia yrityksiä 
vahvempaan sitoutumiseen ja harkitsemaan yhteiskunnallisten yritysten kehittämisen 
tukemista kestävien työpaikkojen luomiseksi romanitaustaisille henkilöille painottaen 
erityisesti naisia;

13. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita laatimaan todellisen rahoitussuunnitelman, jotta 
naiset ja erityisesti kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat naiset vapautetaan 
miesten harjoittamasta ja seksuaalisesta väkivallasta ja jotta he voivat saada kiireellistä 
aineellista ja henkistä apua asuntojen saatavuuden, psykologisen ja taloudellisen 
seurannan ja taloudellisen riippumattomuuden tukemisen alalla;

14. korostaa, että kaikkein heikoimmassa asemassa oleville naisille sekä ihmiskaupan ja 
prostituution uhreille on annettava erityistä apua, jotta he voivat saada tarvittavaa hoitoa 
ja turvaa päästäkseen pois seksuaalisesta hyväksikäytöstä;

15. odottaa tulevaa ihmiskaupan hävittämistä koskevaa EU:n strategiaa, koska 
romanitaustaiset naiset ja tytöt ovat erityisen haavoittuvia; korostaa, että tarvitaan selkeä 
sukupuolinäkökulma ja uhrien oikeuksiin keskittyvä näkökulma, mukaan lukien 
toimenpiteet ja strategiat kysynnän vähentämiseksi; kehottaa edelleen neuvostoa 
aloittamaan neuvottelut horisontaalisesta syrjinnän vastaisesta direktiivistä, koska se on 
edellytys tasa-arvon saavuttamiselle EU:ssa;

16. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään julkisia toimintapolitiikkoja, joilla 
luodaan ympäristö, jossa romanitaustaiset henkilöt voivat luottavaisesti ilmoittaa 
syrjivästä kohtelusta, myös syrjivästä etnisestä profiloinnista, ja tietää, että 
toimivaltaiset viranomaiset ottavat heidän valituksensa vakavasti ja käsittelevät niitä;

17. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan romanien oikeussuojan saatavuutta 
keskittyen moniperusteisen syrjinnän uhreihin (naiset, hlbti-henkilöt, romanit ilman 
kansalaisuutta) sekä vahvistamaan tasa-arvoelinten valmiuksia käsitellä 
romanitaustaisten henkilöiden syrjintää;

18. kehottaa jäsenvaltioita torjumaan romanitaustaisten miesten ja naisten alueellista 
eriytymistä, pakkohäätöjä ja asunnottomuutta; panee huolestuneena merkille, että 
komission vuoden 2019 täytäntöönpanokertomuksen4 mukaan asuminen on 
toimintapolitiikan ala, jolla on vähiten esimerkkejä useille maille yhteisistä lupaavista 
lähestymistavoista; kehottaa siksi jäsenvaltioita toteuttamaan toimenpiteitä, joilla 
parannetaan merkittävästi asuinoloja avoimilla toimintapolitiikoilla, ja pyrkimään 
pitkällä aikavälillä eroon eriytymisestä sen sijaan, että parannetaan laatua eriytyneissä 

3 EUVL C 378, 24.12.2013, s. 1.
4 SWD(2019)0320 final
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ympäristöissä; korostaa, että romanitaustaiset edunsaajat on otettava mukaan 
yhteisöllisten ja yksilöllisten asumisvaihtoehtojen suunnitteluun ja täytäntöönpanoon;

19. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että säästötoimenpiteet eivät vaikuta 
suhteettomasti romani- ja travellerinaisiin ja että budjettipäätökset perustuvat 
ihmisoikeusperiaatteisiin; kannustaa jäsenvaltioita perustamaan kohdennettuja ja 
räätälöityjä ohjelmia, joilla tuetaan romanitaustaisia naisia ja lisätään heidän 
osallistumistaan koulutuksen (mukaan lukien kulttuurinen, historiallinen ja 
yhteiskunnallinen koulutus), ammatillisen toiminnan, terveyden suojelun ja paremman 
asumisen avulla sekä puututaan kaikkiin osa-alueisiin, joilla syrjintää mahdollisesti 
esiintyy; kehottaa komissiota harkitsemaan uutta rahoitusvälinettä tai alaohjelmaa, joka 
liittyy olemassa olevaan EU:n koulutus- ja sosiaalialan rahoitusohjelmaan ja joka on 
tarkoitettu kohdennettuun ja räätälöityyn tukeen laadukkaan koulutuksen tarjoamisessa 
romanitaustaisille oppilaille ja erityisesti tytöille;

20. korostaa, että on tärkeää kannustaa romanitaustaisia nuoria saattamaan päätökseen 
korkea-asteen koulutus, jotta parannetaan heidän työllistymisnäkymiään ja 
osallistumistaan yhteiskuntaan;

21. kehottaa jäsenvaltioita korostamaan enemmän kansallisissa strategioissaan sosiaalisen 
osallisuuden alueellisuutta ja ottamaan kohteeksi köyhimmät mikroalueet monitahoisten 
ja yhdennettyjen kehitysohjelmien kautta;

22. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan sukupuolivaikutusten arviointeja 
suunnitellessaan erityistoimenpiteitä romaniväestön osallistamista koskevien 
kansallisten strategioiden yhteydessä;

23. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että romanitaustaisilla lapsilla on yhtäläiset 
mahdollisuudet laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen päivähoitoon ja varhaiskasvatukseen 
ja lasten kehittymiseen liittyviin palveluihin sekä vanhempien kumppanuuteen 
perustuvaan koulutukseen, sekä ottamaan uudelleen käyttöön päivähoitoa koskevat 
Barcelonan tavoitteet ja kehittämään saatavilla olevia, kohtuuhintaisia ja laadukkaita 
hoitopalveluita koko elinkaaren ajalle;

24. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan kaikki mahdolliset toimenpiteet, joilla voidaan 
estää työntekijöiden irtisanominen raskauden tai äitiyden aikana, ja harkitsemaan lasten 
kasvattamisen tunnustamista eläkeoikeuksien hyväksi laskettavaksi ajanjaksoksi;

25. kehottaa jäsenvaltioita edistämään romanitaustaisten opiskelijoiden verkostoja heidän 
keskinäisen solidaarisuutensa kannustamiseksi, jotta voidaan lisätä onnistuneiden 
tapausten näkyvyyttä ja poistaa romanitaustaisten opiskelijoiden eristyneisyys;

26. kehottaa jäsenvaltioita kannustamaan romanitaustaisten perheiden osallistumista 
kouluihin, arvioimaan kouluja, joissa romanitaustaiset lapset ja nuoret opiskelevat, ja 
tekemään kaikki tarvittavat muutokset, joilla varmistetaan kaikkien integroituminen 
koulutukseen ja koulumenestys; huomauttaa, että romanitaustaisiin tyttöihin olisi 
kohdistettava erityistoimia akateemisen yhteisön validoimien onnistuneiden tapausten 
perusteella;

27. huomauttaa, että koko Euroopassa, Balkanin alue mukaan luettuna, olisi vaihdettava ja 
edistettävä jäsenvaltioiden parhaita käytäntöjä, jotka koskevat muun muassa asumisen ja 
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liikkuvuuden tukemisen rakennetta, terveydenhuoltopalvelujen saatavuutta, seksuaali- ja 
lisääntymisterveys ja niitä koskevat oikeudet sekä sairausvakuutus mukaan luettuina, 
veropolitiikkaa ja varhaislapsuuden palvelujen edistämistä; toteaa, että veropolitiikkaa 
olisi optimoitava romanitaustaisten naisten työmarkkinoille osallistumista koskevien 
kannustimien vahvistamiseksi;

28. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että romanitaustaisten naisten ja 
lasten perusoikeuksia kunnioitetaan käyttäen erilaisia keinoja, kuten 
tiedotuskampanjoita, ja varmistamaan, että romanitaustaiset naiset ja tytöt ovat tietoisia 
oikeuksistaan, jotka perustuvat sukupuolten tasa-arvoa ja syrjintää koskevaan voimassa 
olevaan kansalliseen lainsäädäntöön, sekä torjumaan edelleen patriarkaalisia ja 
seksistisiä perinteitä;

29. kehottaa jäsenvaltioita panemaan täytäntöön eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä 
annetut nykyiset ja tulevat maakohtaiset suositukset, mukaan lukien romanitaustaisia 
naisia koskevat toimenpiteet kumppanuussopimuksissa; korostaa lisäksi, että on 
kerättävä järjestelmällisesti luotettavia ja eriteltyjä tietoja ja vaikutusindikaattoreita, 
jotta voidaan hyödyntää politiikan kehitystä ja varmistaa, että edistymistä mitataan ja 
seurataan; muistuttaa valmiuksien kehittämisen merkityksestä molemmilla aloilla;

30. korostaa, että romanien integraatiota edistävissä kansallisissa strategioissa on 
keskityttävä romanitaustaisten naisten voimaannuttamiseen, jotta he voivat hallita omaa 
elämäänsä siten, että heistä tulee näkyviä muutosvoimia yhteisöissään ja he käyttävät 
ääntään vaikuttaakseen heihin vaikuttaviin politiikkoihin ja ohjelmiin; korostaa, että 
romanien integraatiota edistävien kansallisten strategioiden on vahvistettava 
romanitaustaisten naisten sosioekonomista selviytymiskykyä (eli heidän kykyään 
sopeutua nopeasti muuttuvaan talousympäristöön) toteuttamalla säästöjä ja estämällä 
varojen loppuminen.
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