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Mazākumtautību sieviešu sociālā integrācija 

Eiropas Parlamenta 2010. gada 7. septembra rezolūcija par mazākumtautību sieviešu 

sociālo integrāciju (2010/2041(INI)) 

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 2. un 3. pantu, 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību otro daļu, kurā Eiropas Savienībai 

noteikts pienākums apkarot diskrimināciju, 

– ņemot vērā Padomes 2000. gada 29. jūnija Direktīvu 2000/43/EK, ar ko ievieš vienādas 

attieksmes principu pret personām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības1, Padomes 

2000. gada 27. novembra Direktīvu 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai 

attieksmei pret nodarbinātību un profesiju2, Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 

5. jūlija Direktīvu 2006/54/EK par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgas iespējas 

un attieksmi pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un profesijas jautājumos3, un 

Padomes 2004. gada 13. decembra Direktīvu 2004/113/EK, ar kuru īsteno principu, kas 

paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm attiecībā uz pieeju precēm un 

pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu4, 

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, jo īpaši 21. pantu, 

– ņemot vērā Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju5, ANO Konvenciju par jebkuras sieviešu 

diskriminācijas izskaušanu6 un ANO Deklarāciju par to personu tiesībām, kuras pieder pie 

nacionālajām vai etniskajām, reliģiskajām un valodas minoritātēm7, 

– ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju, 

– ņemot vērā Stokholmas programmu8, 

– ņemot vērā Lisabonas stratēģiju un pašreiz izstrādes posmā esošo ES stratēģiju laikposmam 

līdz 2020. gadam, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra Lēmumu 

Nr. 1350/2007/EK, ar ko izveido otro Kopienas rīcības programmu veselības aizsardzības 
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jomā (2008.–2013. gadam)1, 

– ņemot vērā 2006. gada 1. jūnija rezolūciju par romu sieviešu stāvokli Eiropas Savienībā2, 

– ņemot vērā 2007. gada 27. septembra rezolūciju par vienādas attieksmes principu pret 

personām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības3, 

– ņemot vērā 2006. gada 24. oktobra rezolūciju par sieviešu imigrāciju: imigranšu loma un 

vieta Eiropas Savienībā 4, 

– ņemot vērā 2009. gada 14. janvāra rezolūciju par stāvokli pamattiesību jomā Eiropas 

Savienībā laikposmā no 2004. līdz 2008. gadam5, 

– ņemot vērā 2009. gada 6. maija rezolūciju par tādu cilvēku aktīvu integrāciju, kuri ir 

atstumti no darba tirgus6, 

– ņemot vērā 2010. gada 10. februāra rezolūciju par vīriešu un sieviešu līdztiesību Eiropas 

Savienībā (2009)7, 

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu, 

 

– ņemot vērā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas ziņojumu (A7–0221/2010), 

 

A. tā kā Līgumā par Eiropas Savienību un Eiropas Savienības Pamattiesību hartā ir noteiktas 

vērtības, kas ir ES pamatā, bet tā kā praksē ne visi ES iedzīvotāji var pilnā mērā gūt labumu 

no tām, jo īpaši mazākumtautību grupu sievietes, tostarp vardarbības, cilvēku tirdzniecības 

un nabadzības upuri; tā kā turklāt minētās vērtības ir kopīgas visu dalībvalstu sabiedrībās, 

kurās dominē plurālisms, nediskriminācija, iecietība, taisnīgums, solidaritāte un sieviešu un 

vīriešu līdztiesība; 

B. tā kā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 21. pantā ir aizliegta jebkāda veida 

diskriminācija, kuras pamatā ir piederība nacionālai minoritātei; tā kā tomēr vairāku 

mazākumtautību kopienu piederīgie, kas dzīvo ES, joprojām ir diskriminācijas, sociālās 

atstumtības un segregācijas upuri; 

C. tā kā saņemt vienlīdzīgu attieksmi ir visu pilsoņu pamattiesības, nevis privilēģija, un tā kā 

tolerancei vajadzētu būt vispārējai vērtībai, nevis īpašai labvēlībai, ko izrāda tikai dažiem; tā 

kā visi diskriminācijas veidi ir jāapkaro vienlīdz stingri; 

D. tā kā mazākumtautību sievietes ir nelabvēlīgākā situācijā ne tikai salīdzinājumā ar sieviešu 

vairākumu, bet arī ar mazākumtautību vīriešiem; 

 

E. tā kā, lai īstenotu saskaņotu politiku mazākumtautību sieviešu sociālajai integrācijai, ir 

svarīgi izmantot visaptverošu ES pieeju, kura ietver pasākumus diskriminācijas apkarošanai 
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un palīdz nodrošināt mājokļu, nodarbinātības, izglītības, veselības aprūpes un sociālo 

pakalpojumu pieejamību un sekmē pamattiesību ievērošanu; 

F. tā kā nav vienotas juridiskas mazākumtautību grupu definīcijas; tā kā uz visiem ES 

iedzīvotājiem neatkarīgi no viņu situācijas ir jāattiecina ES integrācijas politika, kuras 

galvenie principi ir vienlīdzīgas iespējas un vienāda attieksme, kuru pamatā ir savstarpēja 

cieņa, izpratne un gatavība pieņemt citus; 

G. tā kā vienāda kvalitatīvas izglītības pieejamība visiem sekmē labāku iekļaušanos darba tirgū 

un vispārējo dzīves kvalitāti; tā kā tomēr dažās valstīs mazākumtautību pārstāvjiem nav 

pilnībā un ar vienlīdzīgiem nosacījumiem pieejama valsts vispārējā izglītības sistēma; tā kā, 

lai nodrošinātu demokrātiskas un atvērtas sabiedrības izveidi ES, izglītības sistēmās jāvalda 

tolerances un vienlīdzības vērtībām; 

H. tā kā trešo valstu piederīgo integrācijas politika uzlabojas, ja lielāka uzmanība tiek pievērsta 

dzimumu līdztiesības principam, kas ir būtisks, lai nodrošinātu to, ka tiek ņemtas vērā 

mazākumtautību sieviešu grupu īpašās vajadzības; 

I. tā kā imigrācijas un patvēruma politikai un tiesību aktiem šajā jomā ir jāveicina 

mazākumtautību grupu sieviešu integrācija; 

J. tā kā, lai novērstu dažāda veida diskrimināciju, stereotipisku domāšanu, aizspriedumainu 

attieksmi un etnisko segregāciju, ir vajadzīga mērķtiecīga pieeja mazākumtautību sieviešu 

sociālajai integrācijai; 

K. tā kā kultūras, tradīciju un/vai reliģiskajām atšķirībām nevajadzētu apgrūtināt 

mazākumtautību grupu sieviešu integrāciju; 

L. tā kā viens no priekšnoteikumiem sieviešu un etnisko minoritāšu tiesību aizsargāšanai un 

veicināšanai ir konkrētu nepieciešamo datu vākšana un tā kā atbilstīgu statistikas datu 

trūkuma dēļ nav iespējams noteikt daudzas problēmas, tas nozīmē, ka netiek pieņemti 

mērķorientēti politiskie pasākumi; 

M. tā kā ir plašs tādu pieejamo instrumentu un politikas virzienu klāsts, kuri ir piemēroti 

mazākumtautību grupu sieviešu integrācijai, bet tā kā dalībvalstu līmenī tos pietiekami 

neīsteno un Eiropas līmenī tos nepietiekami koordinē; 

N. tā kā parasti mazākumtautību grupu sievietes tiek diskriminētas vairākos veidos un viņas 

pret sociālo atstumtību, nabadzību un smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem, piemēram, 

cilvēku tirdzniecību un piespiedu sterilizāciju, ir neaizsargātākas nekā valsts 

pamatsabiedrības sievietes un mazākumtautību grupu vīrieši; 

O. tā kā daudzām mazākumtautību sievietēm ir zemāks sociālekonomiskais statuss, kura dēļ 

praksē viņu pamattiesību ievērošana ir ierobežota un viņām nav pieejami resursi, tostarp 

reproduktīvās un seksuālās veselības aprūpes resursi, un viņām ir grūtāk iekļauties mītnes 

valsts sabiedrībā; 

P. tā kā sieviešu veselības stāvoklis ietekmē ne tikai viņu pašu veselību, bet arī viņu bērnu 

veselību; 

 

Q. tā kā sieviešu aktīva līdzdalība sabiedriskajā dzīvē un sekmīga integrācija labvēlīgi 



 

ietekmēs viņu bērnus un nākamās paaudzes; 

R. tā kā mazākumtautību sieviešu sociālā atstumtība var ierobežot viņu ekonomisko 

neatkarību, un tas var vēlāk radīt tiešas un netiešas izmaksas pašvaldību un valstu budžetā; 

S. tā kā mazākumtautību grupu sievietes, ja viņas ir mazāk integrētas nekā pārējās valsts 

pamatsabiedrības sievietes, ir neaizsargātākas no dažādām vīriešu vardarbības izpausmēm 

un ekspluatācijas; 

T. tā kā sociālo integrāciju sekmētu mazākumtautību grupu sieviešu plašāka un regulāra 

apspriešanās vietējā, reģionālā, valstu un ES līmenī, 

1. uzsver, ka nav vispārējas mazākumtautību grupu juridiskas definīcijas un ka šis jēdziens 

attiecas uz dažādām situācijām, ar kurām saskaras dažādas etniskās grupas ES dalībvalstīs; 

2. aicina Komisiju un dalībvalstis, sadarbojoties ar NVO un pilsoniskās sabiedrības grupām, 

saskaņā ar dalībvalstu noteikumiem par personas datu aizsardzību regulāri apkopot un 

analizēt pēc dzimuma un etniskās piederības sadalītus datus par jautājumiem, kas saistīti ar 

sociālo integrāciju, piemēram, izglītības, darba tirgus, sociālās drošības, veselības aprūpes 

sistēmas un mājokļu pieejamību; 

3. uzskata, ka ir ļoti svarīgi laikus īstenot pieņemtos tiesību aktus un tādējādi dalībvalstīs 

transponēt attiecīgās direktīvas; uzskata, ka ir vajadzīga strukturētāka ES, dalībvalstu, 

reģionālās un vietējās politikas saskaņošana mazākumtautību grupu jautājumos, lai panāktu 

ilgtspējīgu ietekmi un labāku ES, dalībvalstu, reģionālo un vietējo politiku minētajā jomā, 

un aicina visu līmeņu politikas veidotājus apspriesties ar sievietēm, kuru tiesības tiek 

ierobežotas, kā arī ar šo sieviešu kopienām un attiecīgās jomas organizācijām par politiku 

un pasākumiem, kuru mērķis ir uzlabot mazākumtautību sieviešu sociālo integrāciju; 

4. norāda, ka ir svarīgi izglītot sabiedrību par dažādu kultūru līdzāspastāvēšanu un to, kāda 

ietekme ir diskriminācijai un aizspriedumiem; norāda, ka par efektīvu integrāciju ir 

atbildīgas gan mazākumtautības, gan valsts pamatsabiedrība, un ja mērķis ir nodrošināt 

sociālo vienotību, tad abām šīm pusēm jācenšas savstarpēji integrēties; 

5. aicina Komisiju un dalībvalstis pieņemt pasākumus, kuru mērķis ir novērst mazākumtautību 

sieviešu prasmju pārāk zemu novērtēšanu, nodrošinot šīm sievietēm labāku darba tirgus 

pieejamību, tostarp augstas kvalitātes bērnu aprūpes pakalpojumu pieejamību par 

pieņemamu cenu, un nodrošinot piekļuvi izglītībai, apmācībai un arodizglītībai; aicina 

efektīvi īstenot politikas nostādnes, kas veltītas mazākumtautību grupu sievietēm, un ieviest 

skaidras un ātras procedūras prasmju un kvalifikācijas atzīšanai; 

6. norāda, ka integrācijā svarīgi ir lomu modeļi, un atbalsta to dalībvalstu labākās prakses 

izplatīšanu, kurām ir lielāka pieredze sociālās atstumtības novēršanā; mudina politikas 

veidotājus ES, dalībvalstu, reģionālā un vietējā līmenī apspriesties ar mazākumtautību 

sieviešu organizācijām par politiku un pasākumiem, kuru mērķis ir sekmēt mazākumtautību 

sieviešu sociālo integrāciju; prasa, lai Komisija un dalībvalstis ierosina pasākumus, kas 

sekmētu starpkultūru un sociālkulturālo vidutāju darbību ES; 

7. uzskata, ka integrācijas process jāsāk agrīnā vecumā, lai efektīvi nodrošinātu alternatīvas 

nabadzībai un sociālajai atstumtībai; tāpēc uzskata, ka jānodrošina iestāžu sistēma sociāliem 

un izglītības pasākumiem bērniem un ģimenēm kopienās, kas atbilstu reģionālām un 



personīgām vajadzībām, nodrošinot vienlīdzīgu piekļuvi augstas kvalitātes pakalpojumiem; 

tādēļ aicina Komisiju sniegt īpašu atbalstu programmām, kuru mērķis ir sekmēt integrāciju 

jau no agras bērnības; 

8. aicina Komisiju, tai izmantojot Eiropas Sociālo fondu, un aicina dalībvalstis, tām izmantojot 

valstu sociālos fondus, veicināt īpaši mazākumtautību grupu sievietēm paredzētas 

uzņēmējdarbības iespējas, veicinot uzņēmējdarbības seminārus un darbseminārus un 

publicējot attīstības projektus; 

9. aicina Komisiju un dalībvalstis sadarbībā ar NVO organizēt mazākumtautību sievietēm un 

plašai sabiedrībai domātas izpratnes veicināšanas kampaņas un nodrošināt attiecīgo 

noteikumu pilnīgu īstenošanu, lai apkarotu diskriminējošus kultūras ieradumus un 

patriarhālos lomu modeļus, novērstu polarizāciju un apkarotu dominējošos, ar dzimuma 

diskrimināciju saistītos stereotipus un aizspriedumainu attieksmi, jo to dēļ tiek pieļauta un 

turpinās vardarbība pret sievietēm, un nodrošināt, lai vardarbību neattaisnotu ar paražām, 

tradīcijām vai reliģiskiem apsvērumiem; 

10. uzsver — lai mērķtiecīgas integrācijas politikas nostādnes būtu pamatotas, ir vajadzīgs 

vairāk starpnozaru pētījumu un rādītāju par diskriminācijas un sociālās atstumtības ietekmi 

uz mazākumtautību kopienu sievietēm ES teritorijā; šajā sakarībā mudina Komisiju, īpaši 

Pētniecības ĢD, finansēt šādus pētījumu projektus; 

11. mudina mazākumtautību grupu sievietes aktīvi politiski un sociāli līdzdarboties visās 

sabiedriskās dzīves jomās, tostarp politiskās dzīves vadībā, izglītībā un kultūrā, lai novērstu 

pašreiz zemo pārstāvības līmeni; 

12. norāda, ka sieviešu ekonomiskā neatkarība un iespēja darboties ekonomikā ir ļoti būtisks 

faktors, lai nodrošinātu viņu pilnīgu līdzdalību mītnes valsts pamatsabiedrībā; 

13. aicina dalībvalstis ievērot visu sieviešu, tostarp mazākumtautību sieviešu, pamattiesības un 

jo īpaši nodrošināt viņām iespēju izmantot veselības aprūpes pakalpojumus, tiesiskās 

aizsardzības līdzekļus, juridiskās konsultācijas, kā arī saņemt juridisku informāciju un 

pajumti;  

14. mudina Komisiju, dalībvalstis un reģionālās un vietējās varas iestādes aktīvi censties 

uzlabot un padarīt izglītību pieejamāku mazākumtautību grupu sievietēm un meitenēm, 

īpašu uzmanību pievēršot valodu apmācībai (jo sevišķi mītnes valsts oficiālo valodu 

apguvei), kā arī padarīt viņām pieejamāku mūžizglītību un augstāko izglītību, lai novērstu 

dzimuma dēļ radušās izglītības līmeņa atšķirības, kuras var novest pie izslēgšanas no darba 

tirgus un nabadzības; 

15. uzsver, ka mazākumtautību grupu sievietēm ir vajadzīga informācija par veselības aprūpes 

pakalpojumiem dažādās valodās; uzsver, ka ir svarīgi sadarbībā ar mazākumtautību sieviešu 

grupām organizēt starpkultūru mācības veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem; 

 

Dzimumu līdztiesība 

 

16. prasa, lai Komisija, lemjot par politikas virzieniem un pasākumiem sociālās integrācijas 

jomā, ņemtu vērā dzimumu līdztiesības principu; 

17. aicina dalībvalstis veikt pasākumus, lai neatkarīgi no sieviešu juridiskā statusa, rases, 



 

vecuma, dzimumorientācijas, etniskās vai reliģiskās piederības nodrošinātu viņām iespēju 

izmantot atbalsta pakalpojumus, kas saistīti ar sieviešu aizsardzību no vardarbības dzimuma 

dēļ un šādas vardarbības novēršanu; 

18. aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, ka tiek pilnībā īstenoti spēkā esošie tiesību akti 

dzimumu līdztiesības un diskriminācijas novēršanas jomā, padarot pieejamus līdzekļus 

mērķtiecīgu mācību un izpratnes veicināšanas pasākumu organizēšanai par tiesībām, kas jau 

ir nodrošinātas mazākumtautību sievietēm, un to, kā viņām rīkoties šo tiesību pārkāpumu 

gadījumos; 

 

19. aicina dalībvalstis nodrošināt aizsardzību upuriem, kuri cieš no diskriminācijas vairāku 

iemeslu dēļ un kuru vidū liela grupa ir mazākumtautību sievietes, tiesību sistēmu papildinot 

ar skaidrām normām un saistošiem noteikumiem par dažādu veidu diskrimināciju; 

 

20. uzstāj, ka Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtam aktīvi jāpiedalās informācijas 

apkopošanā un tādu integrācijas problēmu pētīšanā, kuras attiecas uz mazākumtautību 

sievietēm, konsekventi piemērojot integrēto pieeju dzimumu līdztiesībai un veicinot 

prioritātes sociālās integrācijas jomā; 

21. aicina Pamattiesību aģentūru iekļaut dzimumu līdztiesības un sieviešu tiesību transversālu 

perspektīvu visos daudzgadu programmas aspektos un tās turpmākajā darbībā, tostarp 

attiecībā uz etnisko diskrimināciju un romu pamattiesībām; 

22. aicina Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtu sistemātiski apkopot datus, kas sadalīti pēc 

dzimuma un etniskās piederības principa, kā arī citiem faktoriem, un paziņot rezultātus, 

sniedzot sadalījumu pēc dzimuma un etniskās piederības; uzsver, ka ir nepieciešami 

piemēroti informācijas vākšanas un datu aizsardzības mehānismi, lai nodrošinātu, ka tos 

neizmanto ļaunprātīgi, piemēram, rasistiskai policijas rīcībai; 

23. norāda, ka dalībvalstu līdztiesības nodrošināšanas iestādēm ir būtiska loma, lai sniegtu 

atbalstu un palīdzību diskriminācijas upuriem un viņus informētu par viņu tiesībām un 

pienākumiem; aicina dalībvalstis nodrošināt, ka to līdztiesības nodrošināšanas iestādes 

darbojas efektīvi un neatkarīgi, un piešķirt tām pietiekamus finanšu resursus un 

cilvēkresursus katra diskriminācijas veida, kā arī vairākveidu diskriminācijas novēršanai; 

aicina valstu līdztiesības nodrošināšanas iestādes izstrādāt instrumentus un apmācības 

programmas par dažādu veidu diskrimināciju, tostarp par mazākumtautību sieviešu īpašo 

stāvokli; 

o 

o  o 

24. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai. 

 


