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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

Immigratie van vrouwen: de rol van vrouwelijke immigranten en hun plaats in de 
Europese Unie 
(2006/2010(INI))

Het Europees Parlement,

– gelet op artikel 13 van het EG-Verdrag over de bestrijding van discriminatie,

– gelet op artikel 63 van het EG-verdrag, dat aan de Gemeenschap taken en bevoegdheden 
verleent op het gebied van immigratie en asiel,

– gezien de conclusies van het voorzitterschap van de Europese Raad van Tampere van 15 
en 16 oktober 1999, de Europese Raad van Laken van 14 en 15 december 2001, de 
Europese Raad van Sevilla van 21 en 22 juni 2002 en de Europese Raad van Thessaloniki 
van 19 en 20 juni 2003,

– gezien het groenboek van de Commissie getiteld "Over het beheer van de economische 
migratie: een EU-aanpak" (COM(2004)0811),

– gezien het groenboek van de Commissie getiteld "Over de toekomst van het Europees 
migratienetwerk" (COM(2005)0606),

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Over immigratie, integratie en 
werkgelegenheid" (COM(2003)0336),

– gezien de mededeling van de Commissie tot vaststelling van een kaderprogramma 
betreffende solidariteit en het beheer van de migratiestromen voor de periode 2007-2013 
(COM(2005)0123),

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Migratie en ontwikkeling: een aantal 
concrete ideeën" (COM(2005)0390),

– gezien het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot instelling 
van het Europees Vluchtelingenfonds voor de periode 2008-2013 als onderdeel van het
algemeen programma "Solidariteit en beheer van de migratiestromen" (2005/0046(COD)-
(SEC(2005)0435),

– gezien het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot instelling 
van het Buitengrenzenfonds voor de periode 2007-2013 als onderdeel van het algemene 
programma "Solidariteit en beheer van de migratiestromen" (2005/0047(COD)-
(SEC(2005)0435),

– gezien het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot instelling 
van het Europees Fonds voor de integratie van onderdanen van derde landen voor de 
periode 2007-2013 als onderdeel van het algemene programma "Solidariteit en beheer van 
de migratiestromen" (2005/0048(CNS)-(SEC(2005)0435),

– gezien het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot instelling 
van het Europees Terugkeerfonds voor de periode 2008-2013 als onderdeel van het 
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algemene programma "Solidariteit en beheer van de migratiestromen" (2005/0049(COD)-
(SEC(2005)0435),

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Een gemeenschappelijke agenda voor 
integratie - Kader voor de integratie van onderdanen van derde landen in de Europese 
Unie" (COM(2005)0389),

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Beleidsplan legale migratie"
(COM(2005)0669)

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Prioritaire acties om een antwoord te 
bieden op de uitdagingen van de migratie: eerste follow-up van Hampton Court"
(COM(2005)0621),

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Thematisch programma voor de 
samenwerking met derde landen op het gebied van migratie en asiel" (COM(2006)0026),

– gezien Richtlijn 2000/43/EG van de Raad van 29 juni 2000 houdende toepassing van het 
beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming,

– gezien Richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 inzake het recht op 
gezinshereniging,

– gezien Richtlijn 2003/109/EG van de Raad van 23 januari 2004 betreffende de status van 
langdurig ingezeten onderdanen van derde landen,

– gezien Richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor 
de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon 
die anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende 
bescherming,

– gezien het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming
(COM(2005)0375 def., 2005/0156(COD)),

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 13 oktober 2005 over de integratie van 
immigranten in Europa dankzij meertalige scholen en onderwijs1,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 9 juni 2005 over het verband tussen legale en 
illegale immigratie en de integratie van migranten2,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 9 maart 2004 over de situatie van vrouwen uit 
minderheidsgroeperingen in de Europese Unie3,

– gezien het door de Europese Raad op 4 november 2004 vastgestelde Haagse programma, 
dat met betrekking tot de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht de doelstellingen vastlegt 
die in de periode 2005-2010 moeten worden gerealiseerd,

  
1 Aangenomen teksten, P6_TA(2005)0385.
2 Aangenomen teksten, P6_TA(2005)0235.
3 PB C 102 van 28.4.2004, blz. 35.
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– onder verwijzing naar de informele ministersbijeenkomst te Groningen van 9 november 
2004, waar de voor het integratiebeleid verantwoordelijke ministers voor het eerst 
bijeenkwamen,

– gezien de door de Raad van de Europese Unie op 19 november 2004 vastgestelde 
gemeenschappelijke basisbeginselen voor integratie1,

– gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, inzonderheid gelet op de 
artikelen 18, 20, 21 en 22 daarvan,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 
(A6-0000/2006),

A. overwegende dat het aantal vrouwelijke immigranten in de EU voortdurend toeneemt, 
thans ongeveer 54 % van het totaal aantal immigranten vertegenwoordigt en een steeds 
diversere achtergrond heeft (economische migratie, gezinshereniging, vluchtelingen,
illegale immigratie, asiel),

B. overwegende dat vrouwelijke immigranten bij hun integratie over het algemeen grote 
obstakels tegenkomen, met name moeilijke toegang tot de arbeidsmarkt, lage 
arbeidsparticipatie en hoge werkloosheidspercentages, werk in laagbetaalde banen of in de 
grijze of zwarte sector, beperkte taalkennis, geringe deelname aan het basisonderwijs en 
zeker aan het hoger onderwijs, beperkte deelname aan het sociale, politieke en culturele 
leven en de vakbonden in het gastland, armoede en sociaal isolement,

C. overwegende dat vrouwelijke immigranten dikwijls ernstig worden gediscrimineerd 
omdat ze afhankelijk zijn van de verblijfsstatus van hun echtgenoot, maar ook door de 
mentaliteit, vooroordelen en praktijken die in het gastland heersen, en dat zij in bepaalde 
samenlevingen zeer ernstige problemen ondervinden, zoals uithuwelijking en eerwraak,

D. overwegende dat uit de laatste rapporten waarin het nationale beleid voor de integratie van 
immigranten wordt geëvalueerd blijkt dat noch in het geharmoniseerde beleid, noch bij het 
verzamelen van gegevens systematisch rekening is gehouden met de genderdimensie,

1. is van oordeel dat het beleid van de Europese Unie voor ontwikkeling en sociale cohesie 
ook moet voorzien in een doeltreffende opvang en integratie van immigranten, met name 
vrouwelijke immigranten, die tegenwoordig de meerderheid vormen van diegenen die 
naar de EU komen, om een toenemend aantal redenen (economisch, vluchteling, illegale 
immigratie, asiel, gezinshereniging); is ingenomen met het initiatief van de Commissie om 
richtsnoeren te publiceren voor het "gemeenschappelijk kaderprogramma voor de 
integratie van onderdanen van derde landen in de EU" en benadrukt dat in alle 
maatregelen rekening moet worden gehouden met de specifieke kenmerken van gender en 
de situatie van vrouwen;

2. onderkent de problemen waar nieuwkomers, en met name vrouwen, mee worstelen en 
verzoekt de lidstaten de structuren en maatschappelijke diensten met behulp waarvan 

  
1 Document 14615/04, 19 november 2004.



PE 374.229v01-00 6/12 PR\616105NL.doc

NL

immigranten probleemloos kunnen inburgeren te versterken en hen voor te lichten over 
hun rechten en plichten op grond van de basiswaarden en de wetgeving van de lidstaten;

3. verzoekt de lidstaten, door middel van bilaterale arbeidsovereenkomsten in verband met 
de aankomst van onderdanen van derde landen dan wel anderszins, te zorgen dat 
vrouwelijke immigranten in de gastlanden een onafhankelijke, zekere verblijfsstatus als 
werknemer hebben1 en dat zij niet worden gediscrimineerd, zoals het communautair 
acquis vereist;

4. verzoekt de lidstaten in hun nationale actieplannen voor werkgelegenheid en sociale 
integratie maatregelen op te nemen voor de bevordering van de participatie van 
vrouwelijke immigranten op de arbeidsmarkt, het tegengaan van zwart werk, de 
eerbiediging van hun sociale rechten (gelijke beloning, sociale zekerheid,
pensioenrechten, enz.), steun voor het ondernemerschap, bescherming van oudere 
vrouwelijke immigranten tegen armoede en isolement, en steun voor de sociale partners 
en de vakbonden in de rol die zij vervullen in de maatschappelijke en economische
integratie;

5. verzoekt de lidstaten de toegang van jonge vrouwelijke immigranten tot de onderwijs- en 
opleidingsstelsels in de gastlanden te bevorderen, evenals hun deelname aan de 
programma's Socrates, Leonardo Da Vinci, Cultuur en Jongeren; acht in het belang van 
een betere integratie van vrouwen van bijzonder belang dat hun professionele 
kwalificaties en vaardigheden (met name wetenschappelijke diploma's) worden erkend en 
dat zij toegang tot taalcursussen hebben;

6. verzoekt de lidstaten met name aandacht te schenken aan het bevorderen van de deelname 
van vrouwelijke immigranten aan het sociale en politieke leven op grond van de nationale 
wetgeving en de daaruit voortvloeiende mogelijkheden;

7. benadrukt dat de plaatselijke en regionale overheden een steeds grotere rol zullen spelen 
in het integratieproces van vrouwelijke immigranten, door de specifieke problemen aan te 
pakken waarmee zij kampen (huisvesting, gettovorming, criminaliteit, toegang tot 
openbare en maatschappelijke diensten, gezondheidszorg, kinderopvang, enz.), en 
benadrukt tevens de rol van de NGO's als verschaffers van advies, informatie en 
ondersteuning voor vrouwelijke immigranten;

8. verzoekt de Commissie, de lidstaten en de herkomstlanden hun bevolkingen systematische 
en verantwoordelijke voorlichting te geven over het immigratiebeleid van de EU en de 
daarmee gemoeide uitdagingen en over de mogelijkheden voor en de verplichtingen van 
immigranten - zowel mannen als vrouwen - in de gastlanden, teneinde de negatieve 
effecten van illegale immigratie en uitbuiting van vrouwelijke immigranten in de 
gastlanden te voorkomen;

9. roept de Commissie op een kwalitatieve en kwantitatieve beoordeling te maken van het 
geharmoniseerde beleid en de genomen maatregelen ten behoeve van vrouwelijke 

  
1  De wetgeving van de Europese Unie voorziet reeds in bepaalde rechten in verband met de uitvoering van 
socialezekerheidsstelsels (Verordening (EEG) nr. 1408/71 (PB L 149 van 5.7.1971, blz. 2) en tegen ongelijke 
behandeling (Richtlijnen 2000/43/EG (PB L 180 van 19.7.2000, blz. 22) en 2000/78/EG (PB L 303 van
2.12.2000, blz. 16)).  Daarnaast is er een aantal richtlijnen met betrekking tot zaken als gezondheid en veiligheid 
op het werk en arbeidsomstandigheden, die van toepassing zijn op alle werknemers ongeacht hun nationaliteit.
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immigranten in het kader van de bestaande financiële instrumenten en programma's 
(Europees Sociaal Fonds, Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, Europees 
Vluchtelingenfonds, het initiatief EQUAL, de Europese programma's op het gebied van 
onderwijs, werkgelegenheid, bestrijding van sociale uitsluiting en discriminatie);

10. is ingenomen met het feit dat een van de voornaamste specifieke doelstellingen van het 
Europees Integratiefonds is dat de dienstverlenende organisaties in de lidstaten worden 
verplicht gerichter aan te sluiten bij de behoeften van de diverse groepen burgers uit derde 
landen, met inbegrip van vrouwen en kinderen;

11. is ingenomen met het besluit om 2007 uit te roepen tot jaar tegen discriminatie en 2008 tot 
jaar van de interculturele dialoog, om de samenleving bewuster te maken van 
vrouwendiscriminatie en beter voor te lichten over de positie en de rol van vrouwelijke 
immigranten, hun cultuur en hun ambities in de gastlanden;

12. benadrukt dat de nationale, regionale en plaatselijke overheden een open dialoog moeten 
aangaan om met de gemeenschappen en netwerken van immigranten te communiceren en 
samen te werken aan de bestrijding van vrouwonvriendelijke praktijken, en in dezen een 
actief beleid moeten bevorderen;

13. verzoekt de lidstaten die in hun strafrecht nog geen strafbaarstelling van uithuwelijking 
hebben opgenomen dit alsnog te doen, doeltreffende en afschrikkende sancties op 
eerwraak te stellen en de alertheid van politie en justitie op deze zaken te verbeteren;

14. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie, de Raad en 
de regeringen en nationale parlementen van de lidstaten.
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TOELICHTING 

De instroom van immigranten naar de EU is een historische realiteit, die echter ook de 
toekomst zal kenmerken. Daarom zijn onze doelstellingen van ontwikkeling en sociale 
cohesie rechtstreeks gekoppeld aan ons vermogen om de migratiestromen te beheren, de 
bijdragen van immigranten te benutten en hen in onze samenlevingen te integreren.
De sociale desintegratie van vele Europese steden houdt verband met de tekortkomingen van 
het bestaande onderzoek en beleid op dit gebied. Met name de situatie en de problemen van 
vrouwelijke immigranten zijn altijd op de achtergrond gebleven. De rapporteur wil hier de 
aandacht vestigen op de diverse aspecten en mogelijkheden rond de immigratie van vrouwen
en de Europese beleidsinstrumenten noemen, met behulp waarvan de rechten van vrouwelijke 
immigranten beter kunnen worden beschermd en zij kunnen worden geholpen om de kansen 
die zij hebben beter te benutten.

A. KORT OVERZICHT VAN DE IMMIGRATIE VAN VROUWEN NAAR DE EU 

(a) Algemene cijfermatige gegevens 
Hier moet worden opgemerkt dat wij zowel op lidstaatsniveau als op Europees niveau grote 
moeilijkheden hebben ondervonden bij het verzamelen en optekenen van cijfers en 
statistieken over de migratiestromen in Europa, en met name over de migratie van vrouwen1. 
Blijkens de cijfers van de Internationale Organisatie voor Migratie vertegenwoordigen 
vrouwen 45 % van de totale migratie naar de ontwikkelde landen.

In de uitgebreide EU is er een continue stijgende tendens in het aantal vrouwelijke 
immigranten, die nu ongeveer 54 % van het totaal aantal migranten uitmaken2. Volgens de 
laatste beschikbare cijfers3 vormen de legale vrouwelijke immigranten in de Europese Unie 
4 % van de totale bevolking.

(b) Kwalitatieve gegevens 
De immigratie van vrouwen naar de EU valt uiteen in een groot aantal verschillende 
categorieën, zoals:

- gezinshereniging 
- economische migratie 
- vluchtelingen 
- illegale immigratie.

Ondanks het door de EU gevoerde beleid leeft een groot aantal immigranten momenteel in de 
marge van de samenleving. Hun deelname aan het openbare, politieke en economische leven 
blijft uiterst beperkt; volgens gegevens van de Raad van Europa hebben vrouwelijke 
immigranten te kampen met dubbele discriminatie, enerzijds vanwege hun geslacht en 
anderzijds vanwege hun etnische afstamming. Deze discriminatie vindt bovendien op twee 
niveaus plaats: zowel binnen de ontvangende samenleving als binnen de 

  
1 Zie het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire 
statistieken over migratie en internationale bescherming [COM(2005)0375 def. - Niet verschenen in het 
Publicatieblad].
2 European Community Labour Forces Survey (Eurostat).
3 Eurostat, Statistics in Focus, Theme 3-2/2003, blz. 1.
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migrantengemeenschap waar zij leven1.

Een behoorlijk immigratiebeleid moet rekening houden met het geslacht en met de verschillen 
tussen de diverse immigrantengemeenschappen, omdat de problemen en de discriminatie niet 
overal vergelijkbaar of even groot zijn. In sommige, voornamelijk moslimse gemeenschappen 
blijven vrouwelijke immigranten na hun huwelijk meestal thuis, zonder dat zij de gelegenheid 
krijgen om vertrouwd te raken met de ontvangende samenleving en de taal te leren; dit 
vergroot hun isolement. Wanneer zij al werken, hebben ze functies op relatief "laag" niveau
of doen zij zwart of grijs werk (landbouw, catering, schoonmaak, huishoudelijk werk), dat hen 
geen enkele financiële onafhankelijkheid of zekerheid verschaft.

De arbeidsparticipatie van legale vrouwelijke migranten is slechts 44 %, terwijl het 
werkloosheidspercentage 19 % bedraagt2. Ook is er een grote ongelijkheid in de 
arbeidsparticipatie (16,9 %) tussen vrouwelijke immigranten uit derde landen en uit de EU-
lidstaten, terwijl dezelfde ongelijkheid voor de mannelijke immigranten 11 % is. De 
ongelijkheid in de arbeidsdeelname tussen vrouwelijke immigranten met hoge kwalificaties 
uit derde landen respectievelijk uit de EU-lidstaten, is nog veel groter (23,2 %)3. In 2000 was 
het loon van vrouwelijke immigranten uit derde landen ongeveer 10 % lager dan het 
corresponderende loon van vrouwelijke migranten uit de EU-lidstaten. Voor de mannen 
bedroeg het verschil slechts 4 %.

Het grootste probleem waarmee vrouwelijke immigranten te kampen hebben blijft het 
onderwijs: van de vrouwelijke immigranten volgt 50 % niet meer dan het verplichte 
onderwijs, terwijl ongeveer 17 % doorgaat naar het hoger onderwijs4.

De situatie van vrouwelijke immigranten is in vele gevallen afhankelijk van de verblijfsstatus 
van hun echtgenoot, of zij worden juridisch gezien beschouwd als afhankelijke gezinsleden,
wat nadelige gevolgen heeft in geval van scheiding of overlijden van de echtgenoot, en met 
name in gevallen van polygamie, waardoor ze terechtkomen in "illegaal" of "zwart" werk en 
verstoken blijven van sociale bescherming en waardigheid.

In bepaalde gemeenschappen bestaan sterk negatieve stereotypen over vrouwen, die veelal tot 
ernstige discriminatie van die vrouwen leiden, wat dikwijls uitmondt in zowel psychisch als 
fysiek geweld, soms zelfs in gevallen van eerwraak. Volgens cijfers van NGO's zijn per jaar 
5000 vrouwen het slachtoffer van eerwraak, onder wie vele vrouwelijke immigranten in de 
moslimgemeenschappen in Europa. De Commissie beschikt niet over betrouwbare cijfers over 
de omvang van het verschijnsel in Europa, maar heeft toegezegd binnenkort een mededeling 
te publiceren over een nieuw systeem van vergelijkende gegevens over criminaliteit en 
strafrecht.

B. COMMUNAUTAIR IMMIGRATIEBELEID - DE VROUWELIJKE DIMENSIE 

(a) Rechtsgrondslag 
  

1 Zie resolutie 1478(2006) over de integratie van vrouwelijke immigranten in Europa, paragraaf 1.
2 Eurostat, Statistics in Focus, Theme 3-2/2003, blz. 1.
3 Zie het verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal 
Comité en het Comité van de Regio's over de gelijkheid van vrouwen en mannen, (COM (2005) 44 def.) van 14 
februari 2005, blz. 6.
4 Eurostat, Statistics in Focus, 3-2/2003, blz. 1.
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Bescherming van de grondrechten, afwezigheid van discriminatie en gelijke kansen voor 
iedereen zijn fundamentele eigenschappen van het integratiebeleid. De EU-wetgeving stelt op 
basis van artikel 13 van het EG-verdrag een rigoureus kader van voorschriften voor gelijke 
behandeling. Artikel 63 van het EG-verdrag verleent aan de Europese Gemeenschap taken en 
bevoegdheden op het gebied van immigratie en asiel.

(b) Communautaire wetgeving en initiatieven 
De Europese Raad van Tampere (1999) heeft het kader voor een strategie vastgesteld voor het 
noodzakelijke effectieve beheer van de migratiestromen, geflankeerd door een vastbesloten 
beleid van integratie van de onderdanen van derde landen die legaal op het grondgebied van 
een lidstaat verblijven.

De voornaamste wetsteksten en initiatieven binnen dit kader zijn de volgende:

Richtlijn 2000/43/EG, die directe en indirecte discriminatie op grond van etnische afstamming 
definieert en verbiedt, en Richtlijn 2003/109/EG, die de status en gelijke rechten regelt van 
langdurig ingezeten onderdanen van derde landen.

Richtlijn 2003/86/EG regelt een belangrijke kwestie die van rechtstreeks belang is voor 
vrouwelijke immigranten, namelijk het recht op gezinshereniging, in overeenstemming met de 
plicht om het gezin te beschermen en het gezinsleven te eerbiedigen; dit recht kan 
tegenwoordig worden ingeroepen door de echtgenote van de aanvrager van gezinshereniging. 
Naast een verblijfsvergunning voor dezelfde duur als die van de aanvrager hebben de leden 
van zijn gezin toegang tot onderwijs, werk en beroepsopleiding. Na uiterlijk vijf jaar verblijf 
krijgen de echtgenote of ongetrouwde partner, en eventuele kinderen die dan meerderjarig zijn 
geworden, recht op een eigen verblijfsvergunning.

Begin 2005 publiceerde de Commissie een groenboek over het beheer van de economische 
migratie en in december van datzelfde jaar een mededeling over "een concept voor een beleid 
met betrekking tot legale immigratie"; deze documenten legden de basis voor een aantal 
voorstellen voor richtlijnen (toegangs- en verblijfsvoorwaarden voor migranten met speciale 
vaardigheden, seizoensarbeiders, bedrijfsinterne overplaatsingen, betaalde stagiairs enz.).

Zoals reeds genoemd gaat het bij een significant gedeelte van de vrouwelijke immigranten om 
economische migranten. Het EU-beleid op dit gebied moet derhalve ook met dit aspect 
terdege rekening houden. Het is dan ook een positieve ontwikkeling dat de mededeling van de
Commissie (september 2005) over "Een gemeenschappelijke agenda voor integratie - Kader 
voor de integratie van onderdanen van derde landen in de Europese Unie" uitdrukkelijk en 
met nadruk noemt dat de te nemen maatregelen rekening moeten houden met de specifieke 
kenmerken van geslacht en van de situatie van vrouwen, jongeren en kinderen van 
immigranten.

Ook moet goed gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden die geboden worden door de 
financiële instrumenten voor acties ten behoeve van vrouwen of acties door vrouwelijke 
immigranten (Europees Sociaal Fonds, EQUAL, Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling, Europees actieprogramma voor het onderwijs).

De voorstellen van de Commissie om 2007 uit te roepen tot het Europees jaar van de gelijke 
kansen voor iedereen en 2008 tot het Jaar van de interculturele dialoog zijn 
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bewustmakingsinitiatieven van groot belang, die zullen bijdragen aan de doelstellingen van 
wederzijds begrip, integratie en bevordering van de gelijkheid van vrouwelijke immigranten.

(c) Huidige situatie 
In 2003 publiceerde de Commissie een algemene mededeling over immigratie, integratie en 
werkgelegenheid, en in 2004 stelde zij een eerste jaarverslag hierover op. De meeste lidstaten 
lijken de genderaspecten van immigratie niet systematisch te hebben meegenomen in hun 
beleidsmaatregelen of gegevensvergaring, zoals blijkt uit de evaluatie van het nationale 
integratiebeleid (verslagen van de nationale contactpunten voor integratie, nationale 
actieplannen voor werkgelegenheid en nationale actieplannen voor sociale integratie). Diverse 
praktijken en vernieuwingsgerichte maatregelen die zich vooral op vrouwen richten, zijn hier 
vermeldenswaard:

Op het vlak van de taalvaardigheid nemen de meeste lidstaten reeds maatregelen om de 
situatie te verbeteren, met name voor nieuwkomers. Bijzondere maatregelen worden genomen 
om de beroepskeuzevoorlichting te verbeteren. Ook vinden er acties plaats om de participatie 
en de inzet van de sociale partners op dit gebied te bevorderen. Er wordt meer werk gemaakt 
van voorlichting aan het publiek, informatie over de fundamentele rechten en plichten van 
immigranten, met inbegrip van gelijkheid tussen mannen en vrouwen, en over de regels en 
waarden die in de gastlanden gelden. Wat betreft werkloosheid, armoede en sociale 
uitsluiting, gebieden waarop vrouwelijke immigranten bijzonder kwetsbaar zijn, lijken vele 
landen tot nog toe geen diepgaande analyse te hebben gemaakt van de factoren die tot deze 
situaties leiden.

Sommige lidstaten spannen zich in voor het bieden van betaalbare huisvesting en voor het 
bestrijden van de nadelige gevolgen van gettovorming en de verloedering van de stedelijke 
wijken waar immigranten de overgrote meerderheid vormen.

De bevordering van de participatie in de besluitvorming ontwikkelt zich nog steeds in 
overeenstemming met de nationale wetgeving van de lidstaten; meer dan 25 lidstaten hebben 
op plaatselijk niveau reeds bepaalde kiesrechten aan immigranten verleend (in de zin van de 
verlening van "burgerrechten").

C. VOORSTELLEN VOOR TOEKOMSTIGE MAATREGELEN 

1. Beoordeling en herziening van het gevoerde beleid
Niet alleen de verslagen van de Commissie, maar ook de sociale impasse waarin vele landen 
met grote immigrantengemeenschappen zijn beland, tonen de noodzaak aan van een grondige 
evaluatie van het gevoerde beleid en een onderzoek naar de benutting en bestemming van de 
communautaire middelen.

2. Voorbereiding van immigranten 
De rapporteur is van mening dat het van essentieel belang is dat een aantal maatregelen wordt 
genomen om de kennis en acceptatie van de fundamentele waarden en regels van de 
ontvangende samenlevingen bij immigranten te verbeteren en hen te stimuleren om de taal 
van het bestemmingsland te leren, in samenwerking met de Europese landen.

3. Gericht integratiebeleid 
De voornaamste prioriteit voor de rapporteur is de toegang tot arbeidsmarkt en 
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beroepsopleiding voor vrouwelijke immigranten, met gelijkwaardige rechten op arbeidsgebied 
(loon, verzekering, pensioen), omdat dit de factoren zijn die hun autonomie en 
onafhankelijkheid waarborgen.

Benadrukt wordt de verantwoordelijkheid en de taak van de lidstaten om de toegang van 
vrouwen tot de arbeidsmarkt te bevorderen en hun rechten op arbeidsgebied te eerbiedigen, de 
taak van de sociale partners en de taak van de Commissie bij het toezicht op de toepassing van 
het communautair acquis.

4. Integratie in het onderwijsstelsel 
De bijzondere problemen van jonge vrouwelijke immigranten moeten voldoende aandacht 
krijgen in de vorm van maatregelen die gericht zijn op het voorkomen van zakken en 
schoolverlaten. Tegelijkertijd kan een verbetering van de toegang van jonge vrouwelijke 
immigranten tot het hoger onderwijs via positieve discriminatiemaatregelen voor die groep 
een stimulans zijn.

Wat betreft de beroepsopleiding moet de huidige wetgeving worden aangevuld met nieuwe 
vormen van erkenning van de beroepskwalificaties, de opleiding en/of de beroepservaring van 
nieuwkomers.

5. Maatschappelijke participatie - netwerken 
Een sterkere participatie van vrouwelijke immigranten in alle aspecten van het 
maatschappelijk leven zal hen losmaken uit hun gevoel van isolement en vervreemding van 
het gastland. Bevordering van hun deelname aan het openbare leven op alle niveaus en met 
alle kansen die de nationale wetgeving hen biedt, is essentieel. Ook een betere dialoog tussen 
de diverse groepen burgers uit derde landen en de overheden, sociale partners en NGO's in de 
ontvangende samenlevingen is een belangrijk onderdeel van de maatschappelijke integratie,.

Tegelijkertijd moet worden bevorderd dat immigrantenorganisaties worden opgericht die 
voorlichting en ondersteuning aan nieuwkomers kunnen geven, en moeten medewerkers van 
die organisaties optreden als voorlichters in het kader van de programma's. Het is met name 
voor vrouwelijke immigranten nuttig contacten te ontplooien met pas gearriveerde vrouwen.
Bovendien moeten deze organisaties ruimte bieden voor de dialoog met het gastland; om deze 
zelfde reden is participatie van vrouwen in die organisaties essentieel.

6. Bewustmaking in de ontvangende samenleving 
De verwezenlijking van onze doelstellingen vraagt om een positieve houding en 
samenwerking aan de kant van het gastland. Daarom moet steun worden gegeven aan 
maatregelen die de Europese bevolking meer bewust maken van het belang van immigratie,
de rol van vrouwelijke immigranten, hun specifieke problemen en manieren om die op te 
lossen.

7. Uitwisseling van goede praktijken 
In de lidstaten van de EU is sprake van diverse ervaringen en beleidsmaatregelen op het 
gebied van immigratie. In het belang van de totstandbrenging van een Europees 
immigratiebeleid op basis van gemeenschappelijke doelstellingen en uitdagingen moet de EU 
de uitwisseling van goede praktijken en aandachtspunten bevorderen; hiertoe behoort ook de 
genderdimensie.


