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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om indvandrerkvindernes rolle og placering i EU
(2006/2010(INI))

Europa-Parlamentet,

− der henviser til EF-traktatens artikel 13 om bekæmpelse af forskelsbehandling,

− der henviser til EF-traktatens artikel 63, der giver Fællesskabet beføjelser på områderne 
for indvandring og asyl,

− der henviser til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd i Tampere den 15.-
16. oktober 1999, Det Europæiske Råd i Laeken den 14.-15. december 2001, Det 
Europæiske Råd i Sevilla den 21.-22. juni 2002 og Det Europæiske Råd i Thessaloniki 
den 19.-20. juni 2003,

− der henviser til Kommissionens grønbog om en EU-metode til at styre økonomisk 
migration (KOM(2004)0811),

− der henviser til Kommissionens grønbog om det europæiske migrationsnetværks fremtid 
(KOM(2005)0606),

− der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om indvandring, 
integration og beskæftigelse (KOM(2003)0336),

− der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet om et 
rammeprogram om solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme for perioden 2007-
2013 (KOM(2005)0123),

− der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "Migration og 
udvikling: Nogle konkrete retningslinjer" (KOM(2005)0390),

− der henviser til forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om oprettelse af 
Den Europæiske Flygtningefond for perioden 2008-2013 som en del af det generelle 
program om solidaritet, forvaltning og migrationsstrømme (2005/0046(COD) -
SEK(2005)0435),

− der henviser til forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om oprettelse af 
Fonden for De Ydre Grænser for perioden 2007-2013 som en del af det generelle 
program om solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme (2005/0047/COD) -
SEK(2005)0435),

− der henviser til forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om oprettelse af 
Den Europæiske Fond for Integration af Tredjelandsstatsborgere for perioden 2007-2013 
som en del af det generelle rammeprogram om solidaritet og forvaltning af 
migrationsstrømme (2005/0048(CNS) - SEK(2005)0435),

− der henviser til forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om oprettelse af 
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Den Europæiske Tilbagesendelsesfond for perioden 2008-2013 som en del af det 
generelle program om solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme (2005/0049(CNS) 
- SEK(2005)0435),

− der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om "En fælles 
dagsorden for integration - En ramme for integration af tredjelandsstatsborgere i Den 
Europæiske Union" (KOM(2005)0389),

− der henviser til Kommissionens meddelelse "Politikplan for lovlig migration" 
(KOM(2005)0669),

− der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet om 
prioriteret indsats for at tackle udfordringerne ved migration: Første opfølgning af 
Hampton Court (KOM82005)0621),

− der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet om 
"Temaprogram for migrations- og asylsamarbejde med tredjelande" (KOM(2006)0026),

− der henviser til Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af 
princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse,

− der henviser til Rådets direktiv 2003/86/EF af 22. september 2003 om ret til 
familiesammenføring,

− der henviser til Rådets direktiv 2003/109/EF af 23. november 2004 om 
tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding,

− der henviser til Rådets direktiv 2004/83/EF af 29. april 2004 om fastsættelse af 
minimumsstandarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som 
flygtninge eller som personer, der af anden grund behøver international beskyttelse, og 
indholdet af en sådan beskyttelse,

− der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om EF-statistikker 
over migration og international beskyttelse (KOM(2005)0375 - 2005/0156(COD)),

− der henviser til sin beslutning af 13. oktober 2005 om integration af indvandrere i Europa 
gennem skoler og flersproget undervisning1,

− der henviser til sin beslutning af 9. juni 2005 om forslag til forbindelserne mellem lovlig 
og ulovlig indvandring og integration af indvandrere2,

− der henviser til sin beslutning af 9. marts 2004 om situationen for kvinder i 
mindretalsgrupper i EU3,

− der henviser til Haag-programmet vedtaget i Det Europæiske Råd den 4. november 2004, 
som fastsætter målene med hensyn til skabelse af et område med frihed, sikkerhed og 

  
1 Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0385.
2 Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0235.
3 EUT C 102 af 28.4.2004, s. 35.
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retfærdighed 2005-2010,

− der henviser til det uformelle ministermøde i Groningen den 9. november 2004, hvor 
ministrene med ansvar for integrationspolitik trådte sammen for første gang,

− der henviser til de fælles grundprincipper for integration, der fastlagdes i Rådet for Den 
Europæiske Union den 19. november 20041,

− der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, især 
artikel 18, 20, 21 og 22,

− der henviser til forretningsordenens artikel 45,

− der henviser til betænkning fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
(A6-0000/2006),

A. der henviser til, at antallet af kvinder, der indvandrer i EU, konstant vokser, og at 
kvinderne udgør ca. 54 % af indvandrerne og omfatter et stadig bredere spektrum af 
kategorier (økonomisk indvandring, familiesammenføring, flygtninge, illegal 
indvandring, asyl),

B. der henviser til, at indvandrerkvinder generelt står over for betydelige 
integrationsproblemer, hovedsagelig i form af vanskeligheder med at få adgang til 
arbejdsmarkedet, lav beskæftigelse og høj arbejdsløshed, beskæftigelse i lavtlønnede job 
eller i dele af den "lyssky" økonomi og i uanmeldt arbejde, begrænsede 
sprogfærdigheder, lav deltagelse i uddannelse på grundtrinnet og især i de videregående 
uddannelser, begrænset deltagelse i det sociale, politiske, faglige og kulturelle liv i 
modtagerlandet, fattigdom og social udelukkelse,

C. der understreger, at de kvindelige indvandrere ofte udsættes for grov diskrimination som 
personer, der er afhængige af ægtefællens retsstilling og på grund af mentalitet, de 
negative fordomme og praksis, der er fremherskende i modtagersamfundene; der 
endvidere konstaterer, at de i visse samfund kommer ud for alvorlige problemer såsom 
tvangsægteskaber og æresdrab,

D. der understreger, at der ifølge de seneste rapporter til evaluering af de nationale politikker 
for integration af indvandrere ikke synes at være taget systematisk hensyn til 
kønsaspektet, hverken i forbindelse med de harmoniserede politikker eller hvad angår
indsamling af data,

1. mener, at Den Europæiske Unions politik for udvikling og social samhørighed bør 
omfatte gennemførelse af mere effektive politikker for modtagelse og integration af 
indvandrere, især kvinder, som i dag udgør flertallet af de mennesker, der indvandrer i 
EU af flere og stadig mangfoldigere grunde (økonomiske indvandrere, flygtninge, illegale 
indvandrere, asylsøgere og familiesammenførte indvandrere); bifalder Kommissionens 
initiativ med at udstikke retningslinjer for "En fælles dagsorden for integration: En 
ramme for integration af tredjelandsstatsborgere i Den Europæiske Union", idet det
understreger, at der i forbindelse med samtlige foranstaltninger skal tages hensyn til de 

  
1 Dokument 14615/04 af 19. november 2004.
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kønsbestemte særpræg og kvinders situation;

2. anerkender de vanskeligheder, som nyankomne indvandrere står over for, især kvinder; 
opfordrer medlemsstaterne til at styrke deres strukturer og sociale tjenester for at give 
indvandrerne mulighed for gnidningsløst at etablere sig og oplyse dem om deres 
rettigheder og pligter i henhold til medlemsstaternes principper og lovgivning;

3. opfordrer medlemsstaterne til gennem bilaterale arbejdsoverenskomster vedrørende
modtagelse af statsborgere fra tredjelande eller andre metoder at sikre, at 
indvandrerkvinderne får en sikker og uafhængig status i arbejdsretlig henseende1 i 
modtagerlandene, og at der ikke foregår diskrimination, i overensstemmelse med den 
gældende fællesskabsret,

4. opfordrer medlemsstaterne til som led i deres nationale handlingsprogrammer for 
beskæftigelse og social integration at gennemføre foranstaltninger til fremme af 
indvandrerkvinders deltagelse på arbejdsmarkedet, bekæmpelse af uanmeldt arbejde, 
respekt for kvindernes sociale rettigheder (ligeløn, social sikring, pensionsrettigheder 
m.m.), understøttelse af iværksætterinitiativer, beskyttelse af de ældre indvandrerkvinder 
imod fattigdom og udelukkelse samt fremme af arbejdsmarkedets parters og 
fagforeningernes rolle i processen for disse kvinders sociale og økonomiske integration;

5. opfordrer medlemsstaterne til at fremme de unge indvandrerkvinders adgang til 
uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemerne i modtagerlandet og til at fremme deres 
deltagelse i Socrates- og Leonardo da Vinci-programmerne samt i Kultur- og 
Ungdomsprogrammet; mener, at det er særlig vigtigt at anerkende kvinders 
erhvervskvalifikationer og færdigheder (især deres videnskabelige diplomer) og at sikre 
deres adgang til sproguddannelse, hvilket vil give dem mulighed for at opnå en bedre 
integration;

6. opfordrer medlemsstaterne til i særlig grad at være bevidste om at tilskynde 
indvandrerkvinderne til at deltage i det sociale og kulturelle liv i overensstemmelse med 
de nationale lovgivninger og de muligheder, der ligger i disse;

7. understreger, at de lokale og regionale myndigheder er kaldet til at spille en stadig 
voksende rolle i processen med integration af indvandrerkvinderne, idet de tager fat på de 
særlige problemer, som disse står over for (boligmangel, ghettodannelse, kriminalitet, 
adgang til offentlige og sociale tjenester, sundhedspleje, børnepasning m.m.), og 
understreger den rolle, som ngo'erne spiller ved at give indvandrerkvinderne råd, 
oplysning og understøttelse;

8. opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og oprindelseslandene til at sørge for
systematisk og ansvarlig oplysning af deres befolkninger om EU's indvandringspolitikker 
og udfordringer, indvandrernes muligheder og forpligtelser i modtagerlandene, hvad 
angår både mænd og kvinder, for at afbøde de negative virkninger af illegal indvandring 
og udnyttelse af indvandrerkvinder i modtagerlandene;

  
1 Den Europæiske Unions lovgivning indeholder allerede bestemmelser om visse rettigheder, hvad angår 
anvendelse af sociale sikringsordninger (Forordning (EØF) nr. 1408/71 (EFT L 149 af 5.7.1971, s. 2) og imod 
forskelsbehandling (direktiv 2000/43/EF (EFT L 180 af 19.7.2000) og 2000/78/EF (EFT L 303 af 2.12.2000, s. 
16). Desuden findes der en række direktiver, der vedrører spørgsmål såsom sikkerhed og sundhed på 
arbejdspladsen samt arbejdsvilkår, der finder anvendelse for alle arbejdstagere uanset nationalitet.
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9. opfordrer Kommissionen til at foretage en kvalitativ og kvantitativ vurdering af de 
gennemførte politikker og foranstaltninger til fordel for indvandrerkvinder gennem de 
bestående finansieringsinstrumenter og -programmer (Den Europæiske Socialfond, Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Flygtningefond, Equal-
initiativet, de europæiske programmer på områderne for uddannelse, beskæftigelse, 
bekæmpelse af social udelukkelse og diskrimination);

10. bifalder den kendsgerning, at medlemsstaternes serviceorganisationers forpligtelse til at 
forbedre opfyldelsen af de forskellige grupper af tredjelandsstatsborgeres, herunder 
kvinders og børns, behov, er et af de vigtigste specifikke mål for aktionerne som led i 
Den Europæiske Integrationsfond;

11. bifalder afgørelsen om at udnævne 2007 til året imod diskrimination og 2008 til året for 
en interkulturel dialog, der bør udnyttes til bevidstgørelse om spørgsmål vedrørende 
diskrimination imod kvinder og mere omfattende information af offentligheden om 
indvandrerkvinders stilling og rolle, deres kultur og deres ambitioner i modtagerlandene;

12. understreger, at de nationale, regionale og lokale myndigheder bør føre en åben dialog 
gennem kommunikation og samarbejde med indvandrersamfundene og -netværkerne for 
at forebygge og imødegå handlemåder, der influerer negativt på kvinder, og fremme 
aktive politikker;

13. tilskynder de medlemsstater, der endnu ikke har gjort det, til i deres straffelov at indføre 
forbud og straf imod tvangsægteskaber, indføre mere effektive og afskrækkende straffe 
for æresforbrydelser samt bevidstgøre politi- og retsmyndigheder om disse problemer;

14. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet og 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.
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BEGRUNDELSE

Indvandringen i EU er ikke alene en historisk kendsgerning men forventes også at fortsætte i 
fremtiden. Vore mål, hvad angår udvikling og social samhørighed, er derfor direkte forbundet 
med evnen til at forvalte migrationsstrømmene, drage nytte af indvandrerne og integrere dem 
i vore samfund.

Den sociale uro, der præger mange europæiske byer, hænger sammen med manglende 
forskning, undersøgelse og politik på dette område. Især er indvandrerkvindernes situation og 
problemer blevet tilsidesat eller overset. Ordføreren bestræber sig på at belyse de forskellige 
aspekter og muligheder, der ligger i kvinders indvandring, samt de instrumenter, som den 
europæiske politik råder over til at beskytte indvandrerkvinders rettigheder og sætte dem i 
stand til bedre at udnytte deres muligheder.

A. KVINDERS INDVANDRING I EU KORT SKITSERET

a) generelle taloplysninger

Det bør understreges, at vi såvel på medlemsstatsplan som på EU-plan støder på store 
vanskeligheder i forbindelse med indsamling og registrering af oplysninger og statistiske data 
om migrationsstrømmene i Europa, især hvad angår indvandringen af kvinder1. Ifølge 
oplysningerne fra den internationale migrantorganisation tegner kvinderne sig for 45 % af 
indvandrerne i de udviklede lande.

I det udvidede EU er der en tendens til en konstant stigning i antallet af kvindelige 
indvandrere, som udgør ca. 54 % af det samlede antal indvandrere2. Ifølge de seneste 
foreliggende oplysninger3 udgør de legale kvindelige indvandrere i Den Europæiske Union 
4 % af den samlede befolkning.

b) kvalitative data

Kvinders indvandring i EU dækker et bredt spektrum af kategorier, såsom:

- familiesammenføring

- økonomisk indvandring

- flygtninge

- illegal indvandring

I dag lever et stort antal indvandrerkvinder i samfundets margin på trods af alle de politikker, 
der er gennemført i EU. Deres adgang til det offentlige, politiske og økonomiske liv er fortsat 
begrænset, og ifølge Europarådets oplysninger er indvandrerkvinderne ofre for dobbelt 
diskrimination på grund af køn og på grund af etnisk herkomst. Der diskrimineres endda på 
dobbelt plan: dels i modtagersamfundet og dels i de indvandrersamfund, som disse kvinder 

  
1 Jf. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om EF-statistikker over migration og international 
beskyttelse (KOM(2005) 375 endel. - ikke offentliggjort i EUT).
2 European Community Labour Forces Survey (Eurostat).
3 Eurostat, Statistics in Focus, Theme 3-2/2003, s. 1.
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lever i1. 

En indvandrerpolitik skal altså både tage hensyn til køn og til forskellene mellem de enkelte 
indvandrersamfund, fordi problemerne og forskelsbehandlingen ikke altid er den samme eller 
af samme omfang. I visse indvandrersamfund, først og fremmest de muslimske, holder 
indvandrerkvinderne sig som regel hjemme uden at have mulighed for at lære 
modtagersamfundet at kende og lære sproget, hvilket forstærker deres isolation. I tilfælde af, 
at de er erhvervsaktive, har de arbejdspladser, der anses for at være på et "lavt niveau" eller 
uanmeldt eller "sort" arbejde (landbrug, catering, rengøring, husholdningsarbejde), som ikke 
giver dem mulighed for at opnå økonomisk uafhængighed og sikkerhed.

Beskæftigelsen blandt legale kvindelige indvandrere er på knap 44 %, mens arbejdsløsheden 
er på 19 %2. Der er også stor forskel, hvad angår beskæftigelsen (16,9 %) blandt 
indvandrerkvinder fra tredjelande og indvandrerkvinder fra EU-lande, mens den samme 
forskel for de mandlige indvandreres vedkommende er 11 %. Forskellen i beskæftigelsen for 
højt kvalificerede indvandrerkvinder fra tredjelande og indvandrerkvinder fra EU-lande er 
væsentligt større (23,2 %)3.

I 2000 tjente indvandrerkvinder fra tredjelande 10 % mindre i løn end indvandrerkvinder fra 
EU-landene. For mænd var denne forskel kun på 4 %.

Et af indvandrerkvindernes største problemer er fortsat uddannelse, eftersom 50 % af 
indvandrerkvinderne ikke fortsætter deres uddannelse udover den obligatoriske skolegang, 
mens kun 17 % fortsætter med en videregående uddannelse4.

Indvandrerkvindernes situation afhænger i mange tilfælde af ægtefællens retsstilling, eller de 
anses retligt set for afhængige personer, hvilket får negative følger i tilfælde af skilsmisse 
eller ægtefællens død, især i tilfælde hvor der er tale om polygami, som fører dem ud i illegalt 
eller "sort" arbejde og berøvelse af deres sociale beskyttelse og værdighed.

I visse samfund er de negative fordomme imod kvindekønnet som regel årsag til alvorlig 
forskelsbehandling imod disse kvinder, der ofte kulminerer i vold, både psykisk og fysisk, 
eller endog æresforbrydelser. Ifølge ngo-statistikker bliver hvert år 5000 kvinder ofre for 
æresforbrydelser, hvoraf mange er indvandrerkvinder fra muslimske samfund i Europa. 
Kommissionen råder ikke over pålidelige statistiske data over udbredelsen af fænomenet i 
Europa men har forpligtet sig til snarest muligt at udsende en meddelelse om indførelse af et 
system med sammenlignelige statistiske data om den form for forbrydelser og strafforfølgning
af disse.

B. FÆLLESSKABETS POLITIK FOR INDVANDRING - DEN KVINDELIGE 
DIMENSION

a) Retsgrundlag

Fremme af de grundlæggende rettigheder, afskaffelse af forskelsbehandling og lige 
  

1 Jf. Resolution 1478(2006) om integration af indvandrerkvinder i EU, punkt 1.
2 Eurostat, Statistics in Focus, Theme 3-2/2003, s. 1.
3 Beretning fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 
og Regionsudvalget om ligestilling mellem kvinder og mænd (COM(2005) 44 endel.) af 14.02.2005, s. 6.
4 Eurostat, Statistics in Focus, Theme 3-2/2003, s. 1.
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muligheder for alle udgør væsentlige elementer i en integrationspolitik. EU's lovgivning giver 
en solid ramme af bestemmelser om lige behandling på grundlag af EF-traktatens artikel 13. 
EF-traktatens artikel 63 giver Det Europæiske Fællesskab kompetence og beføjelser på 
områderne for indvandring og asyl.

b) Fællesskabets lovgivning og initiativer

Det Europæiske Råd fastlagde i Tampere (1999) rammerne for en strategi for nødvendig 
effektiv forvaltning af migrationsstrømmene med en målrettet politik for integration af 
statsborgere fra tredjelande, der opholder sig legalt i en medlemsstats område.

De vigtigste lovgivningstiltag og initiativer inden for denne ramme er følgende:

Direktiv 2000/43/EF, som definerer og forbyder direkte og indirekte forskelsbehandling på 
grund af etnisk oprindelse, og direktiv 2003/109/EF, der fastsætter status og lige rettigheder 
for statsborgere fra tredjelande, der har taget fast bopæl.

Direktiv 2003/86/EF regulerer et væsentligt område, der direkte vedrører indvandrerkvinder, 
nemlig retten til familiesammenføring, i overensstemmelse med forpligtelsen til at beskytte
familien og respektere familielivet. Det er en ret, som den, hvis ægtefælle har anmodet om 
familiesammenføring med, har krav på. Udover opholdstilladelse af samme varighed som 
ansøgerens har familiemedlemmerne adgang til uddannelse, beskæftigelse og 
erhvervsuddannelse. Senest efter fem års ophold har ægtefællen eller den ugifte partner samt 
børn, som i mellemtiden er blevet myndige, ret til at få egen opholdstilladelse.

i begyndelsen af 2005 udsendte Kommissionen sin Grønbog om styring af økonomisk 
migration og i december samme år et udkast til en politik for legal migration, hvor 
fundamentet lægges til en række forslag til direktiver (betingelser for modtagelse og ophold af 
indvandrere med særlige kvalifikationer, sæsonarbejdere, personer der forflyttes inden for 
deres egen virksomhed, lønnede praktikanter m.m.).

Som nævnt ovenfor er en stor del af indvandrerkvinderne indvandret af økonomiske årsager. 
EU's politik på dette område bør derfor tage alvorligt hensyn til denne dimension. Det er 
positivt, at Kommissionen i sin meddelelse fra september 2005 om "En fælles dagsorden for 
integration - En ramme for integration af tredjelandsstatsborgere i Den Europæiske Union" 
udtrykkeligt understreger, at alle relevante foranstaltninger bør omfatte et kønsperspektiv, og 
at der bør lægges særlig vægt på unge indvandreres og indvandrerbørns situation.

Man bør dog grundigt udnytte de muligheder, der ligger i finansieringsinstrumenterne til 
aktioner til fordel for kvinder eller af indvandrerkvinder (Den Europæiske Socialfond, Equal, 
Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Det europæiske handlingsprogram for 
uddannelse).

Kommissionens forslag om at udnævne 2007 til det europæiske år for lige muligheder for alle 
og 2008 til det europæiske år for en interkulturel dialog udgør væsentlige initiativer til 
bevidstgørelse, der vil bidrage til at nå målene med gensidig forståelse, integration og fremme 
af indvandrerkvinders ligestilling.

c) Den nuværende situation
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I 2003 offentliggjorde Kommissionen en samlet meddelelse om indvandring, integration og 
beskæftigelse, og i 2004 udsendte den sin første årlige evalueringsrapport. De fleste 
medlemsstater synes ikke at have taget systematisk hensyn til kønsaspektet i forbindelse med 
indvandring, hverken i deres politik eller i forbindelse med indsamling af data, som det 
fremgår af evalueringen af de nationale integrationspolitikker (rapporter fra de nationale 
kontaktpunkter for integration, nationale handlingsplaner for beskæftigelse, nationale 
handlingsplaner for social integration). Forskellige fremgangsmåder og innovative aktioner, 
der specielt vedrører kvinder, bør understreges:

Hvad angår sprogfærdighedsproblemet, træffer de fleste medlemsstater foranstaltninger til 
forbedring af denne situation (især for nyankomne indvandreres vedkommende). Der udfoldes 
særlige bestræbelser på at forbedre erhvervsvejledningen. Der gøres bestræbelser på at 
fremme arbejdsmarkedets parters deltagelse og engagement inden for denne sektor. Der 
lægges større vægt på orientering af borgerne ved at oplyse om indvandrernes grundlæggende 
rettigheder og pligter, herunder ligestilling mellem mænd og kvinder, samt de regler og 
værdier, som er normgivende i modtagerlandet. Hvad angår arbejdsløshed, fattigdom og 
social udelukkelse, områder hvor indvandrerkvinder er særlig sårbare, synes mange lande 
endnu ikke at have analyseret de faktorer til bunds, som fører til denne situation.

Visse medlemsstater gør bestræbelser på at stille prisoverkommelige boliger til rådighed og 
afhjælpe de negative virkninger af ghettodannelse og dårlige byzoner, hvor indvandrerne 
dominerer stærkt i antal.

Hvad angår fremme af deltagelsen i beslutningsprocessen sker der her fortsat fremskridt i trit 
med udviklingen af medlemsstaternes nationale lovgivninger, idet fleste af de 25 
medlemsstater allerede har indrømmet indvandrerne visse valgrettigheder på lokalt plan 
(indrømmelse af "borgerrettigheder").

C. FORSLAG TIL EN FREMTIDIG INDSATS

1. Vurdering og status over politikker, der er blevet gennemført

Af Kommissionens rapporter og de sociale blindgyder, der skabes i mange lande med 
omfattende indvandrersamfund fremgår behovet for en grundig vurdering af de politikker, der 
er blevet gennemført, samt status over udnyttelse og anvendelse af fællesskabsmidlerne.

2. Forberedelse af indvandrerne

Ordføreren mener, at det er nødvendigt i samarbejde med de europæiske lande at træffe en 
række foranstaltninger med henblik på at give indvandrerne et bedre kendskab og accept af 
modtagersamfundenes værdier og regler og tilskynde dem til at lære bestemmelseslandets 
sprog.

3. Målrettede integrationspolitikker

For ordføreren er hovedprioriteten adgang til arbejdsmarkedet og erhvervsuddannelse for 
indvandrerkvinder med lige rettigheder i arbejdsretlig henseende (løn, forsikring, pension), 
faktorer, der sikrer dem selvbestemmelse og uafhængighed, hovedprioriteten. Hun 
understreger medlemsstaternes ansvar og rolle i forbindelse med at fremme kvinders adgang 
til arbejdsmarkedet og respekten for deres arbejdsrettigheder, arbejdsmarkedets parters rolle 
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og Kommissionens rolle med at føre kontrol med gennemførelsen af den gældende 
fællesskabsret.

4. Integration i uddannelsessystemet

Der skal tages hensyn til de unge indvandrerkvinders specifikke problemer som led i de 
foranstaltninger, der tager sigte på at forebygge nederlag i skolen og for tidligt ophør med 
skolegangen. Samtidig kan forbedring af de unge indvandrerkvinders adgang til højere 
uddannelse gennem foranstaltninger med positiv særbehandling måske udgøre et incitament 
for disse kvinder.

Hvad angår erhvervsuddannelse, skal den gældende lovgivning suppleres gennem indførelse 
af nye regler for anerkendelse af de nyankomnes erhvervskvalifikationer, erhvervsuddannelse 
og/eller erhvervserfaring.

5. Social deltagelse - netværker

Fremme af indvandrerkvindernes deltagelse i alle afskygninger af det sociale liv får dem ud af 
deres situation præget af isolation og fremmedgørelse i modtagersamfundet. Fremme af deres 
deltagelse i fælles anliggender på samtlige niveauer og med alle de muligheder, som de 
nationale lovgivninger giver, er nødvendig. Ligeledes udgør forbedring af dialogen mellem de 
forskellige grupper af tredjelandsstatsborgere med myndighederne, arbejdsmarkedets parter 
og ngo'er i modtagersamfundet et væsentligt element i den sociale integration. 

Samtidig bør der tilskyndes til at oprette indvandrerorganisationer, der er i stand til at give 
information og bistand til nyankomne, og deres repræsentanter bør deltage i programmerne 
som uddannere. Det vil især være nyttigt, at indvandrerkvinder henvender sig til de 
nyankomne kvinder. Disse organisationer skal endvidere udgøre et samlingspunkt for en 
dialog med modtagersamfundet, og netop derfor anses kvindernes deltagelse i disse 
organisationer for nødvendig.

6. Bevidstgørelse af modtagersamfundet

Hvis disse mål skal nås, kræver det en positiv holdning og samarbejdsvilje fra
modtagersamfundets side. Derfor bør man iværksætte aktioner for at bevidstgøre de 
europæiske befolkninger om betydningen af indvandringen, indvandrerkvindernes rolle, deres 
særlige problemer og metoder til løsning af disse problemer.

7. Udveksling af god praksis

I EU-medlemsstaterne findes der forskellige erfaringer og politikker på indvandringsområdet. 
I bestræbelserne på at gennemføre en europæisk migrationspolitik baseret på fælles mål og 
fælles udfordringer bør EU fremme udveksling af bedste praksis og håndtering af problemer, 
hvor der også er taget hensyn til kønsaspektet.


