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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus 
reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi romai yra didžiausia Europos etninė mažuma, nes ES gyvena apie 6 mln. romų 
kilmės asmenų, kurių dauguma turi kurios nors valstybės narės pilietybę; kadangi 
terminas „romai“ apima įvairias grupes, įskaitant romus, čigonus, klajoklius, manušus, 
aškalius, sintus ir bojašus; kadangi kiekvienas ES gyvenantis asmuo turi lygias teises ir 
pareigas tapti visaverčiu, aktyviu ir integruotu visuomenės nariu, o statistiniai duomenys 
rodo, kad Europoje romams vis dar neužtikrinamos žmogaus teisės ir apie 80 proc. 
romų kilmės asmenų gyvena žemiau jų šalies skurdo rizikos ribos; kadangi romai yra 
neatsiejama Europos kultūros ir vertybių dalis ir kadangi jie prisideda prie ES kultūrinio 
turtingumo, įvairovės, ekonomikos ir bendros istorijos; kadangi nacionalinių mažumų 
kultūros paveldo apsauga ir stiprinimas valstybėse narėse yra labai svarbus socialinės 
sanglaudos veiksnys; kadangi romų kilmės asmenys turi turėti galimybę visapusiškai 
dalyvauti ir turėti realią įtaką planuojant, įgyvendinant, vertinant ir stebint priemones, 
kuriomis siekiama pagerinti jų padėtį;

B. kadangi tiek plačiojoje visuomenėje, tiek savo bendruomenėse romų kilmės moterys ir 
mergaitės dažnai patiria tarpsektorinę diskriminaciją, susijusią su priešiškumu romams, 
seksizmu ir žalingais stereotipais; kadangi jos yra viena iš nepalankiausioje padėtyje 
esančių grupių valstybėse narėse, gyvena netinkamose gyvenvietėse, turi nevienodas 
galimybes naudotis švietimo, užimtumo ir sveikatos priežiūros paslaugomis, 
vandentiekio vandeniu ir sanitarijos priemonėmis bei susiduria su specifinėmis kliūtimis 
šiose srityse ir priklauso vienai iš grupių, labiausiai nukentėjusių dėl COVID-19 
pandemijos;

C. kadangi romų bendruomenė yra mažuma, kuriai dėl nevienodų galimybių įgyti 
išsilavinimą arba žemo išsilavinimo lygio gresia socialinė atskirtis, todėl trūksta darbo 
rinkoje reikalaujamos kvalifikacijos ir dėl to blogėja gyvenimo sąlygos ir sveikatos 
būklė; kadangi mokyklos nelankančių ir mokyklos nebaigusių romų ir nedirbančių, 
nesimokančių ir mokymuose nedalyvaujančių (NEET) jaunų romų dalis yra daug 
didesnė nei vidurkis, t. y. 68 proc. romų, palyginti su strategijoje „Europa 2020“ 
nustatytu tikslu – 10 proc. mokyklos nebaigusių asmenų; kadangi tik 18 proc. romų 
kilmės vaikų mokosi aukštosiose mokyklose; kadangi reikia teikti didesnę paramą 
švietimo srityje, planuoti karjerą ir keisti švietimo specialistų požiūrį į romų tautybės 
studentus, siekiant remti jų profesinius įgūdžius ir galimybes įsidarbinti;

D. kadangi 72 proc. 16–24 m. romų kilmės jaunų moterų nesimoko ir nedirba, palyginti su 
55 proc. romų kilmės jaunų vyrų; kadangi 28 proc. visų romų kilmės moterų, 
dalyvavusių EU-MIDIS II, nurodė, kad jų pagrindinė veikla yra darbas namų ūkyje, 
palyginti su 6 proc. visų vyrų; kadangi namų ūkyje dirbančių romų kilmės moterų 
santykinė dalis, palyginti su visų gyventojų moterų padėtimi, yra didelė1; kadangi lyčių 
stereotipai, tradicijos ir patriarchalinės struktūros kenkia moterims ir vyrams, trukdo 
užtikrinti moterų teises ir lyčių lygybę ir niekada negali būti naudojami smurtui ar 
priespaudai pateisinti; kadangi siekiant kovoti su stereotipais nuo ankstyvo amžiaus 

1 Antroji apklausa apie mažumas ir diskriminaciją Europos Sąjungoje, FRA (2018 m.).
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labai svarbios ugdymo, kuriuo atsižvelgiama į lyčių aspektą, priemonės;

E. kadangi didelė romų dalis tampa nepriklausoma ir pradeda kurti šeimą labai jauni; 
kadangi jaunoms romų tautybės moterims, turinčioms šeimas ir gyvenančioms 
netinkamose gyvenvietėse, kyla didelė atskirties ir marginalizacijos rizika; kadangi šį 
reiškinį reikia suprasti ir kartu su romais su juo kovoti taikant priemones, kuriomis 
atsižvelgiama į lyčių aspektą; kadangi reikia tikslinių investicijų, kuriomis būtų 
atsižvelgiama į lyčių aspektą, ypač investicijų į romų kilmės jaunas moteris ir vyrus, 
kurie ankstyvame amžiuje tuokiasi, palieka mokyklą ir pradeda dirbti, todėl jie gauna 
žemos kvalifikacijos darbą, kuriame yra mažai asmeninio tobulėjimo galimybių; 
kadangi, remiant romų kilmės jaunas šeimas, dėl minėtos priežasties yra labai svarbus 
konsultavimas, šeimos vaidmuo ir žinios apie lytines ir reprodukcines teises ir 
reikalingas į kultūrinius ypatumus sutelktas požiūris, grindžiamas pagrindinėmis 
žiniomis apie romų kultūros ir pagrindinės kultūros kultūrinius skirtumus ir tradicijas;

F. kadangi romų kilmės moterims ypač gresia skurdas, socialinė atskirtis ir didelis 
nepriteklius; kadangi joms trūksta galimybių gauti būstą ir išsilavinimą, jų užimtumo 
lygis, palyginti su romų tautybės vyrais ir plačiąja visuomene, yra gerokai mažesnis ir jų 
teisės į sveikatą ir toliau pažeidžiamos; kadangi specialieji LGBTI + romų, neįgalių 
romų tautybės moterų ir vyresnio amžiaus romų poreikiai ir toliau labai menkai 
tenkinami;

G. kadangi romų kilmės moterų užimtumo lygis yra daug mažesnis (16 proc.) nei romų 
kilmės vyrų (34 proc); kadangi visuomenėje vis dar išlieka didelė lyčių nelygybė, tačiau 
ne tokia didelė kaip romų kilmės asmenų atveju (dirba 71 proc. vyrų ir 57 proc. 
moterų)2;

H. kadangi galimybės naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, ypač galimybės saugiai ir 
laiku naudotis visomis lytinės ir reprodukcinės sveikatos paslaugomis ir teisėmis, yra 
ypač svarbios moterims, nes tai yra pagrindas siekiant lyčių lygybės;

I. kadangi Vakarų Balkanuose gyvena daug romų kilmės žmonių, kurių tikėtina gyvenimo 
trukmė, sveikata, išsilavinimas, užimtumas ir padėtis yra prastesni nei Europos 
Sąjungoje gyvenančių žmonių;

J. kadangi romų kilmės moterys nuolat yra atskirtos nuo reikšmingo dalyvavimo 
visuomenės gyvenime ir demokratijos procesuose ir joms mažai atstovaujama Europos 
Parlamente, nacionaliniuose parlamentuose ir regionų bei vietos lygmeniu; kadangi 
labai svarbu tarp romų tautybės gyventojų remti lyčių lygybės ir mažumų lygybės 
populiarinimą; kadangi planuojant, įgyvendinant, vertinant ir stebint romų padėties 
gerinimą turi būti taikomas lyčių aspekto integravimo principas;

K. kadangi nediskriminavimo ir lygybės principas yra vienos iš pagrindinių vertybių, 
įtvirtintų Europos Sąjungos sutartyje ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje; 
kadangi romų kilmės asmenys nuo ankstyvos vaikystės susiduria su ypatingomis 
kliūtimis norėdami gauti viešąsias paslaugas užimtumo, būsto ir švietimo srityse; 
kadangi tokia diskriminacija daro dar didesnį poveikį moterims, nes jos dažnai turi 
prisiimti didžiąją dalį namų ruošos darbų; kadangi ir toliau labai menkai tenkinami 

2 Antroji apklausa apie mažumas ir diskriminaciją Europos Sąjungoje, FRA (2016 m.).
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specialieji diskriminaciją dėl seksualinės orientacijos patiriančių asmenų poreikiai;

L. kadangi romų bendruomenė smarkiai nukentėjo nuo ekonominių ir socialinių COVID-
19 krizės pasekmių; kadangi daugelis prarado savo kasdienių pajamų šaltinius ir 
sumažėjo jų galimybės gauti socialines išmokas, o tai dažnai dar labiau apsunkino 
karantino priemonės; kadangi pandemijos metu kai kuriose vietovėse padaugėjo 
neapykantos nusikaltimų ir romų tautybės piliečių diskriminacijos atvejų ir dėl to kyla 
neproporcingai didelė rizika moterims ir mergaitėms;

1. apgailestaudamas pažymi, kad nuo tada, kai buvo priimtas ES romų integracijos 
nacionalinių strategijų planas iki 2020 m., pasiekta mažai pažangos romų tautybės 
moterų įgalėjimo ir įtraukties srityje;

2. primygtinai ragina Komisiją užtikrinti, kad romų kilmės moterys ir mergaitės būtų 
įtrauktos įgyvendinant Lyčių lygybės strategiją ir visais visų sričių ES politikos, 
įskaitant ES ekonomikos gaivinimo planą ir sustiprintą 2021–2027 m. daugiametę 
finansinę programą (DFP), formavimo etapais laikantis šioje strategijoje įtvirtinto 
kompleksinio tarpsektoriškumo principo; ragina Komisiją užtikrinti, kad lyčių aspektas 
būtų įtrauktas į plataus užmojo ES romų integracijos nacionalinių strategijų planą po 
2020 m.; ragina Komisiją ir valstybes nares į būsimas romų integracijos nacionalines 
strategijas įtraukti ir integruoti į lytis ir vaikus sutelktą požiūrį, grindžiamą romų kilmės 
moterų ir vaikų poreikių analize, ir tikslinius veiksmus, kuriais daugiausia dėmesio 
skiriama romų kilmės moterų teisėms, įgalėjimui ir lyčių aspekto integravimui;

3. primygtinai ragina valstybes nares siekti veiksmingų rezultatų įgyvendinant vietos 
priemones, skirtas romų integracijos nacionalinėms strategijoms remti keturiose 
pagrindinėse srityse: galimybių įgyti išsilavinimą, įsidarbinti, gauti sveikatos priežiūros 
paslaugas ir būstą; todėl ragina valstybių narių vyriausybes, vietos valdžios institucijas 
ir atitinkamais atvejais ES institucijas pasitelkiant moterų organizacijas, romų NVO ir 
atitinkamus suinteresuotuosius subjektus įtraukti romų tautybės moteris į romų 
integracijos nacionalinių strategijų rengimą, įgyvendinimą, vertinimą ir stebėseną ir 
sukurti sąsajas tarp lyčių lygybės įstaigų, moterų teisių organizacijų ir socialinės 
įtraukties strategijų siekiant sukurti pasitikėjimo aplinką bendruomenėse ir užtikrinti, 
kad bus atsižvelgiama į vietos sąlygas; be to, ragina Komisiją įgyvendinant strategiją 
„Europa 2020“ ir nacionalines reformų programas lyčių lygybės klausimą traktuoti 
nuosekliai; ragina Komisiją ir valstybes nares kovoti su priešiškumu romams, kaip tam 
tikra rasizmo forma, dėl kurios gali atsirasti struktūrinė diskriminacija;

4. ragina Komisiją pateikti ES romų įtraukties proceso schemą, kuri apimtų pasiektus 
rezultatus, nustatytus tikslus ir konkrečias priemones, kuriomis buvo siekiama šių tikslų, 
įgyvendinimo priemonių taikymo padėtį ir tolesnius veiksmus;

5. pabrėžia, kad reikia paisyti romų kilmės moterų ir mergaičių lytinės ir reprodukcinės 
sveikatos bei teisių, be kita ko, siekiant pagerinti jų galimybes gauti visapusišką lytinį 
švietimą, naudotis sveikatos tikrinimo, prenatalinės ir postnatalinės priežiūros ir šeimos 
planavimo paslaugomis, įskaitant saugų ir teisėtą nėštumo nutraukimą; griežtai smerkia 
romų kilmės moterų etninę segregaciją gimdymo įstaigose; ragina valstybes nares 
nedelsiant uždrausti visų formų etninę segregaciją sveikatos priežiūros įstaigose, 
įskaitant gimdymo įstaigas; ragina valstybes nares užtikrinti veiksmingas ir laiku 
taikomas teisių gynimo priemones visiems priverstinę ir prievartinę sterilizaciją 
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išgyvenusiems asmenims, be kita ko, sukuriant veiksmingas kompensavimo sistemas;

6. ragina valstybes nares į savo nacionalinių romų integracijos strategijų programas 
įtraukti galimybes naudotis nesegreguotomis švietimo programomis, visų pirma 
ikimokyklinio ugdymo, suaugusiųjų mokymosi ir mokymosi visą gyvenimą 
programomis, ir tikslinius veiksmus, kuriais siekiama spręsti mokyklos nelankymo ir 
mokyklos nebaigimo problemas, kad romų tautybės moterys būtų įtrauktos į švietimo 
sistemą, o paskui į darbo rinką; ragina valstybes nares įtraukti romų tautybės moterų ir 
mergaičių įgalėjimą kaip horizontalųjį tikslą į visas nacionalinių romų integracijos 
strategijų prioritetines sritis ir aktyviai skatinti jas dalyvauti visuomenės ir viešajame 
gyvenime; primygtinai ragina valstybes nares spręsti smurto dėl lyties prieš romų 
kilmės moteris ir mergaites problemą, įskaitant ankstyvas ir priverstines santuokas, 
galimybių naudotis lytine ir reprodukcine sveikata bei teisėmis trūkumą, priverstinę 
sterilizaciją, policijos žiaurumą ar įvairių kitų formų išnaudojimą;

7. todėl primygtinai ragina visas Stambulo konvencijos dar neratifikavusias valstybes 
nares tai padaryti nedelsiant;

8. ragina Komisiją ir valstybes nares aiškiau įtraukti romų kilmės mergaites ir moteris į 
darbo rinkos politiką, įskaitant Jaunimo garantijų iniciatyvą;

9. pabrėžia, jog reikia užtikrinti romų kilmės asmenims darbo vietas ir pragyvenimą, kad 
po šio laikotarpio jie nepatirtų dar didesnio skurdo ir netaptų pažeidžiamesni; todėl 
ragina įgyvendinti Tarptautinės darbo organizacijos konvencijas Nr. 190 ir Nr. 189 
siekiant sustiprinti darbuotojų, ypač moterų, teises, kad nebeliktų neoficialios 
ekonomikos;

10. ragina valstybes nares įgyvendinti 2013 m. gruodžio 9 d. Tarybos rekomendacijoje3 
įtvirtintas nuostatas, kuriomis propaguojamos iš etninių mažumų kilusių asmenų, pvz., 
romų kilmės asmenų, ypač moterų, galimybės įsidarbinti valstybės tarnyboje;

11. pabrėžia, kad lyčių nelygybę dalyvavimo darbo rinkoje tarp romų kilmės asmenų galima 
paaiškinti tuo, kad pagrindinė moterų veikla dažniau būna darbas namų ūkyje; ragina 
valstybes nares kovoti su etniniais stereotipais ir stereotipais dėl lyties, su kuriais 
susiduria romų kilmės moterys;

12. ragina valstybes nares skatinti aktyvesnį įmonių dalyvavimą, ypač vietos lygmeniu, ir 
apsvarstyti galimybę remti socialinių įmonių plėtrą siekiant kurti tvarias darbo vietas 
romų kilmės asmenims, daugiausia dėmesio skiriant moterims;

13. ragina Komisiją ir valstybes nares parengti realų finansavimo planą, kuris padėtų 
išvaduoti moteris, ypač pažeidžiamiausias, iš mačistinio ir seksualinio smurto ir sudaryti 
joms sąlygas gauti skubią materialinę ir moralinę pagalbą, būstą, psichologinę ir 
finansinę priežiūrą ir paramą siekiant finansinės nepriklausomybės;

14. pabrėžia, kad reikia numatyti specialią pagalbą pažeidžiamiausioms moterims, 
nukentėjusioms nuo prekybos žmonėmis ir prostitucijos, kad jos galėtų gauti reikiamas 
priežiūros paslaugas ir saugumą ir išsivaduotų iš seksualinio išnaudojimo;

3 OL C 378, 2013 12 24, p. 1.
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15. nekantriai laukia būsimos ES strategijos dėl prekybos žmonėmis panaikinimo, nes romų 
kilmės moterys ir mergaitės yra ypač pažeidžiamos; pabrėžia, kad reikia aiškiai sutelkti 
dėmesį į lyčių aspektą ir aukų teises, be kita ko, numatant paklausos mažinimo 
priemones ir strategijas; be to, ragina Tarybą atnaujinti derybas dėl horizontaliosios 
kovos su diskriminacija direktyvos, nes tai yra būtina sąlyga siekiant lygybės ES;

16. ragina Komisiją ir valstybes nares parengti viešosios politikos priemones, padėsiančias 
sukurti tokią aplinką, kurioje romų kilmės asmenys, pranešdami apie diskriminacinį 
elgesį, įskaitant diskriminacinį etninį profiliavimą, galėtų jaustis saugūs ir žinotų, kad į 
jų skundus bus rimtai atsižvelgta ir jie bus nagrinėjami kompetentingų institucijų;

17. ragina Komisiją ir valstybes nares didinti romų tautybės asmenų galimybes kreiptis į 
teismą, ypatingą dėmesį skiriant daugialypės diskriminacijos aukoms, t. y. moterims, 
LGBTI+ ir pilietybės neturintiems romams, ir stiprinti lygių galimybių įstaigų 
gebėjimus sprendžiant romų kilmės diskriminacijos klausimus;

18. ragina valstybes nares kovoti su romų tautybės vyrų ir moterų patiriama teritorine 
segregacija, priverstiniais iškeldinimais ir benamyste; susirūpinęs pažymi, kad, 
remiantis Komisijos 2019 m. įgyvendinimo ataskaita4, aprūpinimo būstu srityje 
užfiksuota mažiausia perspektyvios veiklos krypčių, būdingų kelioms šalims, 
pavyzdžių; todėl ragina valstybes nares imtis priemonių, kuriomis iš esmės pagerinamos 
būsto sąlygos, taikant skaidrią politiką, ir laikyti segregacijos panaikinimą ilgalaikiu 
prioritetu, užuot gerinus sąlygas segreguotoje aplinkoje; pabrėžia, kad reikia įtraukti 
romų kilmės paramos gavėjus į bendruomeninio ir individualaus būsto galimybių 
projektavimą ir įgyvendinimą;

19. ragina valstybes nares užtikrinti, kad griežtos taupymo priemonės neturėtų 
neproporcingo poveikio romų tautybės moterims ir klajoklėms ir kad priimant 
sprendimus dėl biudžeto būtų vadovaujamasi žmogaus teisių principais; ragina 
valstybes nares parengti tikslines ir pritaikytas programas romų kilmės moterims remti, 
kurios padės sustiprinti jų dalyvavimą pasitelkiant švietimą (įskaitant kultūrinį, istorinį 
ir pilietinį ugdymą), profesinę veiklą, sveikatos apsaugą ir geresnį aprūpinimą būstu ir 
spręsti galimos diskriminacijos problemas; ragina Komisiją apsvarstyti galimybę sukurti 
naują finansavimo priemonę arba paprogramę, kuri būtų susieta su esama ES švietimo ir 
socialinio finansavimo programa ir būtų skirta tikslinei ir pritaikytai paramai suteikiant 
kokybišką išsilavinimą romų kilmės moksleiviams, ypač mergaitėms;

20. pabrėžia, kad svarbu skatinti romų kilmės jaunimą įgyti aukštąjį išsilavinimą siekiant 
pagerinti jų įsidarbinimo perspektyvas ir dalyvavimą visuomenės gyvenime;

21. ragina valstybes nares savo nacionalinėse romų integracijos strategijose daugiau 
dėmesio skirti socialinės įtraukties teritoriniams aspektams, o blogiausias sąlygas 
turintiems mikroregionams numatyti sudėtines ir integruotas plėtros programas;

22. ragina Komisiją ir valstybes nares, rengiant komkrečias savo romų integracijos 
nacionalinių strategijų priemones, atlikti poveikio lytims vertinimus;

23. ragina valstybes nares romų kilmės vaikams suteikti vienodas galimybes naudotis 
kokybiškomis ir prieinamomis priežiūros ir ankstyvojo ugdymo, vaikų raidos ir tėvų 

4 SWD(2019)0320 final.
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partneryste pagrįsto švietimo paslaugomis, iš naujo nustatyti Barselonos tikslus vaikų 
priežiūros srityje ir sukurti prieinamas, įperkamas ir aukštos kokybės priežiūros 
paslaugas visiems gyvenimo etapams;

24. ragina valstybes nares imtis visų reikalingų priemonių, kad būtų užkirstas kelias 
darbuotojų atleidimui iš darbo jų nėštumo ir motinystės laikotarpiu, ir svarstyti būdus 
pripažinti vaikų auginimą laikotarpiu, kuriuo kaupiama pensija;

25. ragina valstybes nares populiarinti romų kilmės studentų tinklus, skatinti jų solidarumą, 
kad būtų daugiau žinoma apie sėkmingus atvejus ir būtų įveikta romų kilmės studentų 
izoliacija;

26. ragina valstybes nares skatinti romų kilmės šeimas lankytis mokyklose, vertinti 
mokyklas, kuriose mokosi romų vaikai ir jaunimas, ir atlikti visus pakeitimus, 
reikalingus siekiant užtikrinti visų besimokančių asmenų integraciją į švietimo sistemą 
ir jų laimėjimus švietimo srityje; pabrėžia, kad konkrečios priemonės turėtų būti 
numatytos romų kilmės mergaitėms, remiantis sėkmingais atvejais, kuriuos patvirtino 
akademinė bendruomenė;

27. pabrėžia, kad visoje Europoje, įskaitant Balkanų regioną, turėtų būti keičiamasi 
geriausia valstybių narių patirtimi, be kita ko, susijusia su paramos būstui ir judumui 
struktūra, galimybėmis naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, įskaitant lytinę ir 
reprodukcinę sveikatą bei teises ir sveikatos draudimą, taip pat su mokesčių politika ir 
ikimokyklinio ugdymo įstaigų rėmimu, ir ši patirtis turėtų būti populiarinama; pažymi, 
kad turėtų būti optimizuota mokesčių politika siekiant suteikti daugiau paskatų romų 
kilmės moterims dalyvauti darbo rinkoje;

28. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad būtų paisoma romų kilmės moterų ir 
vaikų pagrindinių teisių, pasitelkiant įvairias priemones, įskaitant informuotumo 
didinimo kampanijas, užtikrinti, kad romų kilmės moterys ir mergaitės būtų 
informuojamos apie savo teises pagal galiojančius nacionalinės teisės aktus dėl lyčių 
lygybės ir diskriminacijos, ir toliau kovoti su patriarchalinėmis ir seksistinėmis 
tradicijomis;

29. ragina valstybes nares įgyvendinti dabartines ir būsimas konkrečioms šalims skirtas 
rekomendacijas pagal Europos semestrą, įskaitant partnerystės susitarimuose numatytas 
priemones, skirtas romų kilmės moterims; be to, pabrėžia, kad reikia sistemingai rinkti 
patikimus išskaidytus duomenis ir poveikio rodiklius siekiant suteikti informacijos apie 
politikos formavimą ir užtikrinti, kad pažanga būtų matuojama ir stebima; primena, kad 
svarbu stiprinti gebėjimus abejose srityse;

30. pabrėžia, jog nacionalinėse romų integracijos strategijose didelis dėmesys turi būti 
skiriamas romų kilmės moterų įgalinimui, kad jos galėtų kontroliuoti savo gyvenimą, 
tapdamos pastebimomis permainų dalyvėmis savo bendruomenėse ir būtų išgirstos – 
darytų įtaką politikos priemonėms ir programoms, turinčioms poveikį jų gyvenimui; 
pabrėžia, kad nacionalinės romų integracijos strategijos turi sustiprinti romų kilmės 
moterų socialinį ir ekonominį atsparumą (t. y. jų gebėjimą prisitaikyti prie greitai 
kintančios ekonominės aplinkos) taupant lėšas ir neleidžiant pasibaigti ištekliams.
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