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Etnisiin vähemmistöryhmiin kuuluvien naisten sosiaalinen integraatio 

Euroopan parlamentin päätöslauselma 7. syyskuuta 2010 etnisiin vähemmistöryhmiin 

kuuluvien naisten sosiaalisesta integraatiosta (2010/2041(INI)) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

 

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 ja 3 artiklan, 

 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen toisen osan, jossa 

Euroopan unionille asetetaan velvoite torjua syrjintää, 

 

– ottaa huomioon rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen 

kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta 29. kesäkuuta 2000 annetun neuvoston 

direktiivin 2000/43/EY1, yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista 

yleisistä puitteista 27. marraskuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY2, 

miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 

täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa 5. heinäkuuta 2006 annetun 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/54/EY3 ja miesten ja naisten 

yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta tavaroiden ja palvelujen 

saatavuuden ja tarjonnan alalla 13. joulukuuta 2004 annetun neuvoston direktiivin 

2004/113/EY4, 

 

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan, erityisesti sen 21 artiklan, 

 

– ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen5, kaikkinaisen naisten 

syrjinnän poistamista koskevan YK:n yleissopimuksen (CEDAW)6 ja YK:n julistuksen 

kansallisiin tai etnisiin, uskonnollisiin ja kielellisiin vähemmistöihin kuuluvien 

henkilöiden oikeuksista7, 

 

– ottaa huomioon ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevan 

eurooppalaisen yleissopimuksen (Euroopan ihmisoikeussopimus), 

 

– ottaa huomioon Tukholman ohjelman8, 

 

– ottaa huomioon Lissabonin strategian sekä parhaillaan kehitteillä olevan Eurooppa 2020 

-strategian, 

 

                                                 
1 EYVL L 180, 19.7.2000, s. 22. 
2 EYVL L 303, 2.12.2000, s. 16. 
3 EUVL L 204, 26.7.2006, s. 23. 
4 EUVL L 373, 21.12.2004, s. 37. 
5 Hyväksytty YK:n yleiskokouksen 10. joulukuuta 1948 antamalla päätöslauselmalla 217A (III). 
6 Hyväksytty YK:n yleiskokouksen 18. joulukuuta 1979 antamalla päätöslauselmalla 34/180. 
7 Hyväksytty YK:n yleiskokouksen 18. joulukuuta 1992 antamalla päätöslauselmalla 47/135. 
8 Neuvoston asiakirja N:o 5731/10, 3. maaliskuuta 2010. 



– ottaa huomioon terveysalan toisesta yhteisön toimintaohjelmasta (2008–2013) 

23. lokakuuta 2007 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen 

N:o 1350/2007/EY1, 

 

– ottaa huomioon 1. kesäkuuta 2006 antamansa päätöslauselman romaninaisten tilanteesta 

Euroopan unionissa2, 

 

– ottaa huomioon 27. syyskuuta 2007 antamansa päätöslauselman rodusta tai etnisestä 

alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta3, 

 

– ottaa huomioon 24. lokakuuta 2006 antamansa päätöslauselman naisten 

maahanmuutosta: naispuoliset maahanmuuttajat ja heidän asemansa Euroopan 

unionissa4, 

 

– ottaa huomioon 14. tammikuuta 2009 antamansa päätöslauselman perusoikeuksien 

tilanteesta Euroopan unionissa 2004–20085, 

 

– ottaa huomioon 6. toukokuuta 2009 antamansa päätöslauselman työmarkkinoilta 

syrjäytyneiden aktiivisen osallisuuden edistämisestä6, 

 

– ottaa huomioon 10. helmikuuta 2010 antamansa päätöslauselman naisten ja miesten 

tasa-arvosta Euroopan unionissa – 20097, 

 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan, 

 

– ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan mietinnön 

(A7-0221/2010), 

 

A. ottaa huomioon, että Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa ja Euroopan unionin 

perusoikeuskirjassa esitetään arvot, joille Euroopan unioni perustuu, mutta käytännössä 

perusoikeuskirjassa määritellyt oikeudet eivät täysimääräisesti hyödytä kaikkia 

Euroopan unionissa asuvia ihmisiä, erityisesti etnisiin vähemmistöryhmiin kuuluvia 

naisia, mukaan lukien väkivallan, ihmiskaupan ja köyhyyden uhrit; katsoo myös, että 

nämä ovat yhteisiä arvoja kaikkien jäsenvaltioiden yhteiskunnille, joille on ominaista 

moniarvoisuus, syrjimättömyys, suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus, yhteisvastuu sekä 

naisten ja miesten tasa-arvo, 

 

B. ottaa huomioon, että Euroopan unionin perusoikeuskirjan 21 artiklassa kielletään 

kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen perustuva syrjintä; ottaa huomioon, että silti 

monet EU:ssa asuvat etniset vähemmistöyhteisöt ovat yhä syrjinnän, sosiaalisen 

syrjäytymisen ja eristämisen uhreja, 

 

                                                 
1 EUVL L 301, 20.11.2007, s. 3. 
2 EUVL C 298 E, 8.12.2006, s. 283. 
3 EUVL C 219 E, 28.8.2008, s. 317. 
4 EUVL C 313 E, 20.12.2006, s. 118. 
5 EUVL C 46 E, 24.2.2010, s. 48. 
6 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0371. 
7 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0021. 



C. ottaa huomioon, että yhtäläinen kohtelu on kaikkien kansalaisten perusoikeus eikä 

erioikeus ja että suvaitsevaisuuden pitäisi olla yleinen elämänasenne eikä joillekin suotu 

suosionosoitus; katsoo, että kaikkia syrjinnän muotoja on torjuttava samalla 

voimakkuudella, 

 

D. ottaa huomioon, että etnisiin vähemmistöryhmiin kuuluvat naiset eivät ole heikommassa 

asemassa pelkästään valtaväestöön kuuluviin naisiin verrattuna vaan myös etnisiin 

vähemmistöryhmiin kuuluviin miehiin verrattuna, 

 

E. katsoo, että EU:n yhtenäinen lähestymistapa on keskeisen tärkeä johdonmukaisen 

politiikan luomiseksi etnisiin vähemmistöryhmiin kuuluvien naisten sosiaalisen 

osallistamisen alalla siten, että katetaan syrjinnänvastaiset toimet ja helpotetaan asunnon 

saamista, työllisyyttä, koulutusta, terveydenhuoltoa, sosiaalipalveluja sekä edistetään 

perusoikeuksien kunnioittamista koskevia toimia, 

 

F. ottaa huomioon, ettei etnisille vähemmistöryhmille ole olemassa yleismaailmallisesti 

hyväksyttyä oikeudellista määritelmää; katsoo, että yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja 

yhdenvertaista kohtelua koskevan periaatteen, joka perustuu keskinäiseen 

kunnioitukseen, ymmärtämykseen ja hyväksyntään, pitäisi olla EU:n kaikkia sen 

asukkaita koskevan politiikan kulmakivi asukkaiden taustasta riippumatta, 

 

G. ottaa huomioon, että kaikkien yhdenvertaiset mahdollisuudet päästä laadukkaaseen 

koulutukseen edistävät osallistumista työmarkkinoille ja yleisesti parempaa 

elämänlaatua; ottaa kuitenkin huomioon, että joissakin jäsenvaltioissa etnisten 

vähemmistöryhmien edustajilta evätään täysi ja tasa-arvoinen osallistuminen valtavirtaa 

edustaviin koulutusjärjestelmiin; ottaa huomioon, että demokraattisen ja 

ennakkoluulottoman EU:n yhteiskunnan kehittämisen varmistamiseksi 

koulutusjärjestelmien on välitettävä suvaitsevaisuuden ja tasa-arvon arvoja, 

 

H. ottaa huomioon, että kolmansien maiden kansalaisia koskeva integraatiopolitiikka 

hyötyy siitä, että sukupuolinäkökulma otetaan enemmän esille, mikä on tarpeen, jotta 

varmistettaisiin etnisiin vähemmistöryhmiin kuuluvien maahanmuuttajanaisten 

erityistarpeiden huomioon ottaminen, 

 

I. ottaa huomioon, että maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan ja -lainsäädännön olisi 

edistettävä etnisiin vähemmistöryhmiin kuuluvien naisten sosiaalista osallisuutta, 

 

J. ottaa huomioon, että etnisiin vähemmistöryhmiin kuuluvien naisten sosiaalisen 

osallisuuden kohdennettu hoitaminen on tarpeen moninkertaisen syrjinnän, 

stereotypioiden, leimautumisen ja etnisen erottelun välttämiseksi, 

 

K. ottaa huomioon, että kulttuuriin, perinteisiin ja/tai uskontoon liittyvien erojen ei pitäisi 

olla esteenä etnisiin vähemmistöryhmiin kuuluvien naisten osallistamiselle, 

 

L. ottaa huomioon, että eriytettyjen tietojen kerääminen on perusedellytys naisten ja 

etnisten vähemmistöryhmien ihmisoikeuksien suojelemiseksi ja edistämiseksi, ja ottaa 

huomioon, että tilastojen puuttuessa useita ongelmia ei pystytä tunnistamaan eikä niihin 

siksi kohdisteta toimia, 

 

M. ottaa huomioon, että on olemassa monia välineitä ja menettelytapoja etnisiin 



vähemmistöryhmiin kuuluvien naisten osallistamiseen mutta että niitä ei panna 

kansallisella tasolla täytäntöön eikä koordinoida EU:n tasolla, 

 

N. ottaa huomioon, että etnisiin vähemmistöryhmiin kuuluvat naiset kohtaavat usein 

moninkertaista syrjintää ja ovat alttiimpia sosiaaliselle syrjäytymiselle, köyhyydelle ja 

äärimmäisille ihmisoikeusrikkomuksille, kuten ihmiskaupalle ja pakkosterilisaatiolle, 

kuin valtavirtayhteiskuntaan kuuluvat naiset ja vähemmistöryhmiin kuuluvat miehet, 

 

O. ottaa huomioon, että monien etnisiin vähemmistöryhmiin kuuluvien naisten alempi 

sosioekonominen asema johtaa käytännössä siihen, että heidän perusoikeuksiensa 

nauttimista rajoitetaan ja että heidän on vaikea päästä palvelujen piiriin, mukaan lukien 

lisääntymis- ja seksuaaliterveyteen liittyvät palvelut, ja vaikeuttaa heidän 

integroitumistaan, 

 

P. ottaa huomioon, että naisten terveydentila ei vaikuta ainoastaan heihin itseensä vaan 

myös heidän lastensa terveydentilaan, 

 

Q. ottaa huomioon, että naisten aktiivisella osallistumisella yhteiskuntaan ja naisten 

menestyksekkäällä osallistamisella on myönteinen vaikutus heidän lapsiinsa ja tuleviin 

sukupolviin, 

 

R. ottaa huomioon, että etnisiin vähemmistöryhmiin kuuluvien naisten sosiaalinen 

syrjäytyminen voi johtaa vaikeuksiin taloudellisen riippumattomuuden suhteen, mikä 

saattaa aiheuttaa huomattavia suoria ja välillisiä kustannuksia yhteisölle ja julkiselle 

taloudelle, 

 

S. ottaa huomioon, että etnisiin vähemmistöryhmiin kuuluvat naiset ovat alttiimpia miesten 

harjoittamalle väkivallalle ja hyväksikäytölle silloin, kun he ovat vähemmän 

integroituneita kuin valtavirtayhteiskuntaan kuuluvat naiset, 

 

T. ottaa huomioon, että etnisiin vähemmistöryhmiin kuuluvien naisten sosiaalinen 

osallistaminen helpottuisi, jos näitä naisia kuultaisiin enemmän ja säännöllisesti 

paikallisella, alueellisella, kansallisella ja EU:n tasolla, 

 

1. korostaa, että etnisille vähemmistöryhmille ei ole olemassa yleismaailmallisesti 

hyväksyttyä oikeudellista määritelmää ja että tämä käsite kattaa laajan skaalan erilaisten 

etnisten vähemmistöryhmien tilanteita EU:n jäsenvaltioissa; 

 

2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita toimimaan yhteistyössä kansalaisjärjestöjen ja 

kansalaisyhteiskunnan ryhmittymien kanssa ja esittämään tiedonkeruuta ja analysointia 

varten säännöllisesti sukupuolen ja etnisyyden mukaan eriteltyjä tietoja jäsenvaltioiden 

henkilötietojen suojelua koskevien sääntöjen mukaisesti sosiaaliseen osallisuuteen 

liittyvistä aiheista ja analyysejä niistä, kuten koulutusmahdollisuuksista, 

työmarkkinoista, sosiaaliturvasta, terveydenhuollosta ja asumisesta; 

 

3. katsoo, että on ensiarvoisen tärkeää panna nykyinen lainsäädäntö täytäntöön hyvissä 

ajoin ja näin ollen saattaa direktiivit osaksi jäsenvaltioiden lainsäädäntöä; katsoo, että 

etnisiä vähemmistöryhmiä koskevan EU:n, kansallisen, alueellisen ja paikallisen 

politiikan koordinaation on oltava jäsentyneempää, jotta unionissa, kansallisesti, 

alueellisesti ja paikallisesti saadaan aikaan pysyvä vaikutus ja parempia 



menettelytapoja; kehottaa poliittisia päättäjiä kaikilla tasoilla kuulemaan naisia, joiden 

oikeudet ovat kyseessä, heidän tällä alalla toimivia yhteisöjään ja järjestöjään niistä 

toimintalinjoista ja toimenpiteistä, joilla pyritään parantamaan etnisiin 

vähemmistöryhmiin kuuluvien naisten sosiaalista osallisuutta; 

 

4. painottaa, että on tärkeää antaa valistusta erilaisten kulttuurien hyväksymisestä sekä 

syrjinnän ja ennakkoluuloisuuden vaikutuksesta; katsoo, että vastuu tehokkaasta 

osallistamisesta kuuluu sekä etnisille vähemmistöryhmille että valtavirtayhteiskunnalle 

ja että molempien on pyrittävä integroitumaan keskenään, jotta sosiaalinen yhtenäisyys 

voi toteutua; 

 

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita hyväksymään toimia, joilla pyritään välttämään 

etnisiin vähemmistöryhmiin kuuluvien naisten ammattitaidon menettäminen tarjoamalla 

paremmat mahdollisuudet päästä työmarkkinoille, mukaan lukien edullinen ja 

korkealaatuinen lastenhoito, sekä varmistamalla pääsy yleissivistävään ja ammatilliseen 

koulutukseen; kehottaa panemaan tehokkaasti täytäntöön etnisiin vähemmistöryhmiin 

kuuluville naisille kohdennettuja toimintalinjoja ja ottamaan käyttöön selkeitä ja nopeita 

ammattitaidon ja pätevyyden tunnustamismenettelyjä; 

 

6. panee merkille esikuvien merkityksen integraatiolle ja tukee parhaiden käytäntöjen 

vaihtamista sellaisten jäsenvaltioiden kanssa, joilla on enemmän kokemusta sosiaalisen 

syrjäytymisen torjunnasta; kannustaa EU:n, kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason 

poliittisia päättäjiä kuulemaan etnisiin vähemmistöryhmiin kuuluvien naisten järjestöjä 

toimintalinjoista ja toimenpiteistä, joilla pyritään etnisiin vähemmistöryhmiin kuuluvien 

naisten sosiaaliseen osallisuuteen; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ehdottamaan 

toimia, joilla edistetään kulttuurien välisten ja sosiokulttuuristen sovittelijoiden 

käyttöönottoa Euroopan unionissa; 

 

7. katsoo, että osallistamisprosessi on käynnistettävä jo aikaisessa elämänvaiheessa, jotta 

köyhyydelle ja sosiaaliselle syrjäytymiselle voidaan tarjota todellisia vaihtoehtoja; 

katsoo siksi, että lapsille ja perheille on tarjottava järjestäytyneet yhteisöperustaiset 

sosiaali- ja opetuspalvelut, jotka täyttävät alueelliset ja henkilökohtaiset tarpeet ja 

takaavat yhtäläisen pääsyn korkealaatuisiin palveluihin; kehottaa komissiota antamaan 

tämän vuoksi erityistä tukea varhaiseen osallistamiseen keskittyville ohjelmille; 

 

8. kehottaa komissiota Euroopan sosiaalirahaston kautta ja jäsenvaltioita omien 

sosiaalirahastojensa kautta edistämään yrittäjämahdollisuuksia, jotka on erityisesti 

suunnattu etnisiin vähemmistöryhmiin kuuluville naisille, helpottamalla 

yrittäjäseminaarien ja työpajojen järjestämistä sekä julkistamalla kehityshankkeita; 

 

9. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita yhteistyössä kansalaisjärjestöjen kanssa 

toteuttamaan valistuskampanjoita, jotka on suunnattu etnisiin vähemmistöryhmiin 

kuuluville naisille sekä suurelle yleisölle, ja varmistamaan asiaankuuluvien säännösten 

täyden täytäntöönpanon, joilla pyritään torjumaan syrjiviä kulttuurinormeja ja 

patriarkaalisia roolimalleja ja estämään polarisaatiota ja käsittelemään vallitsevia 

seksistisiä stereotypioita ja sosiaalista leimaamista, jotka pahentavat naisiin kohdistuvaa 

väkivaltaa, sekä varmistamaan, ettei väkivaltaa voida perustella tapojen, perinteiden tai 

uskonnollisten katsomusten pohjalta; 

 

10. korostaa, että tarvitaan enemmän eri alojen välistä tutkimusta ja indikaattoreita 



syrjinnän ja sosiaalisen syrjäytymisen vaikutuksista vähemmistöryhmiin kuuluviin 

naisiin EU:ssa, jotta voidaan vaikuttaa kohdennettuun integraatiopolitiikkaan; kannustaa 

siksi komissiota ja etenkin tutkimuksen pääosastoa tällaisten tutkimushankkeiden 

rahoittamiseen; 

 

11. kannustaa etnisiin vähemmistöryhmiin kuuluvien naisten aktiivista poliittista ja 

sosiaalista osallistumista kaikille yhteiskunnan aloille ja myös politiikan johtoon, 

koulutukseen ja kulttuuriin nykyisen aliedustuksen torjumiseksi; 

 

12. huomauttaa, että naisten taloudellinen riippumattomuus ja taloudelliset 

vaikutusmahdollisuudet ovat keskeinen tekijä varmistettaessa naisten täysi 

osallistuminen valtavirtayhteiskuntaan; 

 

13. kehottaa jäsenvaltioita kunnioittamaan kaikkien naisten eli myös etnisiin 

vähemmistöryhmiin kuuluvien naisten perusoikeuksia ja erityisesti huolehtimaan, että 

heidän saatavillaan on terveydenhuoltoa, oikeussuojaa, oikeusapua, oikeudellisia tietoja 

ja asuntoja; 

 

14. kannustaa komissiota, jäsenvaltioita ja alue- ja paikallisviranomaisia pyrkimään 

aktiivisesti parantamaan ja helpottamaan etnisiin vähemmistöryhmiin kuuluvien pääsyä 

koulutukseen – kiinnittäen erityistä huomiota kielten ja varsinkin maan virallisten 

kielten oppimiseen sekä naisten ja tyttöjen pääsyyn elinikäiseen oppimiseen ja 

korkeakoulutukseen – jotta voidaan välttää sukupuolten välinen kuilu koulutustasoissa, 

joka voi johtaa syrjäytymiseen työmarkkinoilta ja köyhyyteen; 

 

15. korostaa, että etnisiin vähemmistöryhmiin kuuluvat naiset tarvitsevat tietoja 

terveyspalveluista useilla kielillä; korostaa terveydenhuollon ammattilaisille – 

yhteistyössä etnisiin vähemmistöihin kuuluvia naisia edustavien ryhmien kanssa – 

annettavan kulttuurienvälisyyskoulutuksen merkitystä; 

 

Sukupuolten tasa-arvo 

 

16. kehottaa komissiota ottamaan sukupuolinäkökohdan huomioon päätettäessä sosiaalista 

osallistamista koskevista menettelytavoista ja toimista; 

 

17. kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään toimiin varmistaakseen, että naiset saavat tukea 

sukupuoleen perustuvan väkivallan estämiseksi tai siltä suojelemiseksi riippumatta siitä, 

mikä heidän oikeudellinen asemansa, rotunsa, ikänsä, seksuaalinen suuntautumisensa, 

etninen alkuperänsä tai uskontonsa on; 

 

18. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että olemassa oleva tasa-arvoa 

edistävä ja syrjinnän vastainen lainsäädäntö pannaan täysimääräisesti täytäntöön, 

antamalla resursseja kohdennettuun koulutukseen ja valistustoimiin etnisiin 

vähemmistöryhmiin kuuluvien naisten nykyisistä oikeuksista sekä tavoista, joilla he 

voivat puuttua tilanteeseen, jos heidän oikeuksiaan rikotaan; 

 

19. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että uhreja suojataan moninkertaiselta syrjinnältä, 

josta etnisiin vähemmistöryhmiin kuuluvat naiset usein kärsivät, lisäämällä 

oikeusjärjestelmäänsä yksitulkintaisia lausekkeita ja sitovia määräyksiä 

moninkertaisesta syrjinnästä; 



 

20. vaatii, että Euroopan tasa-arvoinstituutti osallistuu aktiivisesti etnisiin 

vähemmistöryhmiin kuuluvia naisia koskevien tietojen keruuseen ja heidän 

integraatiokysymyksiään koskevaan tutkimukseen ja soveltaa järjestelmällisesti 

sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen periaatetta ja edistää sosiaalisen 

osallistamisen ensisijaisia tavoitteita; 

 

21. kehottaa perusoikeusvirastoa sisällyttämään tasa-arvoa ja naisten oikeuksia koskevan 

laaja-alaisen näkökulman kaikkiin monivuotisen kehyksen osa-alueisiin ja toimiinsa, 

myös etnistä syrjintää ja romanien perusoikeuksia koskeviin toimiin; 

 

22. kehottaa Euroopan tasa-arvoinstituuttia keräämään järjestelmällisesti sukupuolen ja 

etnisyyden sekä muiden perusteiden mukaan eriteltyä tietoa ja esittämään sukupuolen ja 

etnisyyden mukaan eritellyt tulokset; korostaa soveltuvien tiedonkeruu- ja 

tietosuojamekanismien tarvetta, jotta estettäisiin tietojen väärinkäyttö, esimerkiksi 

rotuun perustuva profilointi; 

 

23. huomauttaa, että kansallisilla tasa-arvoelimillä on ratkaisevan tärkeä rooli tuen ja avun 

antamisessa syrjinnän uhreille ja tietojen antamisessa heidän oikeuksistaan ja 

velvollisuuksistaan; kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että kansalliset tasa-

arvoelimet ovat tehokkaita ja riippumattomia sekä antamaan niille riittävät taloudelliset 

ja inhimilliset resurssit kunkin syrjinnän muodon ja moniperustaisen syrjinnän 

torjumista varten; kehottaa kansallisia tasa-arvoelimiä kehittämään moniperustaista 

syrjintää koskevia välineitä ja koulutusta, mukaan lukien etnisiin vähemmistöryhmiin 

kuuluvien naisten erityistilannetta varten; 

 

° 

°      ° 

 

24. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle. 

 


