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SUGGESTIES

De Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid verzoekt de bevoegde Commissie 
burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat Roma-vrouwen en -kinderen vaak het slachtoffer zijn van 
intersectionele discriminatie, tot een van de meest achtergestelde groepen in de lidstaten 
behoren, in ontoereikende nederzettingen wonen en beperkte toegang hebben tot 
onderwijs, werk en gezondheidsdiensten, alsmede tot kraanwater en sanitaire 
voorzieningen, en er momenteel vanwege de COVID-19-pandemie nog slechter aan toe 
zijn;

1. dringt er bij de Commissie op aan om in haar nieuwe strategie inzake gendergelijkheid 
bijzondere aandacht te schenken aan de inclusie van Roma-vrouwen en om in het EU-
kader voor de nationale strategieën voor integratie van de Roma (National Roma 
Integration Strategies – NRIS) na 2020 prioriteit toe te kennen aan het 
genderperspectief; verzoekt de Commissie en de lidstaten ervoor te zorgen dat deze 
strategieën specifieke maatregelen omvatten met betrekking tot de rechten van Roma-
vrouwen en gendermainstreaming;

2. verzoekt de lidstaten in het kader van hun NRIS-programma’s voor de inclusie van 
Roma-vrouwen op de arbeidsmarkt ook toegang te bieden tot onderwijsprogramma’s en 
een leven lang leren; verzoekt de lidstaten de versterking van de positie van Roma-
vrouwen als horizontale doelstelling op te nemen in alle NRIS-prioriteitsgebieden en de 
politieke participatie van deze vrouwen te bevorderen; dringt er bij de lidstaten op aan 
om maatregelen te treffen ter bestrijding van huiselijk geweld ten aanzien van Roma-
vrouwen en -meisjes, dat nauw verband houdt met paternalistische gezinsmodellen, 
huwelijken op jonge leeftijd, gedwongen huwelijken, gedwongen sterilisatie, 
politiegeweld en verschillende vormen van uitbuiting, waaronder bedelen, 
mensenhandel, seksuele uitbuiting en uitbuiting binnen huishoudens;

3. wijst erop dat de beste praktijken van de lidstaten in heel Europa, waaronder in de 
Balkan, moeten worden uitgewisseld en bevorderd, bijvoorbeeld op het gebied van 
belastingbeleid en -privileges voor grote gezinnen, subsidies voor huisvesting en 
mobiliteit, en de bevordering van voorzieningen voor jonge kinderen;

4. verzoekt de lidstaten de huidige en toekomstige landspecifieke aanbevelingen in het 
kader van het Europees Semester, met inbegrip van maatregelen voor Roma-vrouwen in 
partnerschapsovereenkomsten, op te volgen om ervoor te zorgen dat naar geslacht en 
etniciteit uitgesplitste gegevens kunnen worden verzameld en dat op deze manier kan 
worden bijgedragen tot weloverwogen beleidsontwikkelingen.


