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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om kvinnors invandring: invandrarkvinnors roll och ställning i EU
(2006/2010(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 13 i EG-fördraget om bekämpande av diskriminering,

– med beaktande av artikel 63 i EG-fördraget om gemenskapens befogenheter och ansvar 
inom invandrings- och asylområdena,

– med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådet i Tammerfors den 
15-16 oktober 1999, Europeiska rådet i Laeken den 14-15 december 2001, 
Europeiska rådet i Sevilla den 21-22 juni 2002 och Europeiska rådet i Thessaloniki 
den 19-20 juni 2003,

– med beaktande av kommissionens grönbok om en gemensam syn på ekonomisk migration 
i EU (KOM(2004)0811),

– med beaktande av kommissionens grönbok om det europeiska migrationsnätverkets 
framtid (KOM(2005)0606),

– med beaktande av kommissionens meddelande om invandring, integration och 
sysselsättning (KOM(2003)0336),

– med beaktande av kommissionens meddelande om inrättande av ett ramprogram för 
solidaritet och hantering av migrationsströmmar för perioden 2007–2013
(KOM(2005)0123),

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Migration och utveckling: konkreta 
riktlinjer” (KOM(2005)0390),

– med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av 
Europeiska flyktingfonden för perioden 2008–2013 som en del av det allmänna 
programmet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar” (2005/0046(COD) –
SEK(2005)0435),

– med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av 
Europeiska fonden för de yttre gränserna för perioden 2007–2013 som en del av det 
allmänna programmet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar”
(2005/0047(COD) – SEK(2005)0435),

– med beaktande av förslaget till rådets beslut om inrättande av Europeiska fonden för 
integration av tredjelandsmedborgare för perioden 2007–2013 som en del av det allmänna 
programmet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar” (2005/0048(CNS) –
SEK(2005)0435),

– med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av 
Europeiska återvändandefonden för perioden 2008–2013 som en del av det allmänna 
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programmet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar” (2005/0049(COD) –
SEK(2005)0435),

– med beaktande av kommissionens meddelande ”En gemensam agenda för integration –
En ram för integration av tredjelandsmedborgare inom Europeiska unionen”
(KOM(2005)0389),

– med beaktande av kommissionens meddelande om en strategisk plan för laglig migration
(KOM(2005)0669),

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Prioriterade åtgärder för att lösa 
migrationsutmaningarna: Första uppföljningen av mötet på Hampton Court”
(KOM(2005)0621),

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Tematiskt program för samarbete med
tredjeländer om migration och asyl” (KOM(2006)0026),

– med beaktande av rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av 
principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung,

– med beaktande av rådets direktiv 2003/86/EG av den 22 september 2003 om rätt till 
familjeåterförening,

– med beaktande av rådets direktiv 2003/109/EG av den 25 november 2003 om varaktigt 
bosatta tredjelandsmedborgares ställning,

– med beaktande av rådets direktiv 2004/83/EG av den 29 april 2004 om miniminormer för 
när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer skall betraktas som flyktingar eller som 
personer som av andra skäl behöver internationellt skydd samt om dessa personers 
rättsliga ställning och om innehållet i det beviljade skyddet,

– med beaktande av förslaget till Europaparlamentet och rådets förordning om 
gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd (KOM(2005)0375,
2005/0156(COD)),

– med beaktande av sin resolution av den 13 oktober 2005 om integration av invandrare i 
Europa med hjälp av skolor och flerspråkig undervisning1,

– med beaktande av sin resolution av den 9 juni 2005 om sambandet mellan laglig och 
olaglig migration och integrationen av invandrare2,

– med beaktande av sin resolution av den 9 mars 2004 om situationen för kvinnor från 
minoritetsgrupper i EU3,

– med beaktande av Haagprogrammet för stärkt frihet, säkerhet och rättvisa i EU för 
perioden 2005-2010 som antogs av Europeiska rådet den 4 november 2004,

  
1 Antagna texter: P6_TA(2005)0385.
2 Antagna texter: P6_TA(2005)0235.
3 EUT C 102, 28.4.2004, s. 35.
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– med beaktande av det informella ministermötet i Groningen den 9 november 2004 då de
ministrar som ansvarar för integrationsfrågor sammanträdde för första gången,

– med beaktande av de gemensamma grundprinciper för integrering som antogs av 
Europeiska unionens råd den 19 november 20041,

– med beaktande av EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt 
artiklarna 18, 20, 21 och 22,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet 
mellan kvinnor och män (A6-.../2006), och av följande skäl:

A. Kvinnors invandring till EU ökar ständigt och den utgör ungefär 54 procent av den totala 
invandringen. Den omfattar ett allt större spektrum av invandrargrupper (ekonomisk 
invandring, familjeåterförening, flyktingar, illegal invandring och asylsökande).

B. Kvinnliga invandrare har i allmänhet stora integrationsproblem, särskilt när det gäller 
svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden, låg sysselsättningsgrad och hög arbetslöshet, 
anställning inom låglönearbeten eller på den grå respektive svarta arbetsmarknaden, 
begränsade språkkunskaper, lågt deltagande i grundutbildning och framför allt i högre 
utbildning, begränsat deltagande i mottagarlandets sociala, politiska, 
fackföreningsmässiga och kulturella liv, fattigdom och socialt utanförskap.

C. Invandrarkvinnor utsätts ofta för allvarlig diskriminering eftersom de är beroende av sin 
makes rättsliga status, men även på grund av den mentalitet och de negativa stereotyper 
och seder som är förhärskande i mottagarsamhällena. I vissa grupper möter de svåra 
problem som tvångsgifte och hedersrelaterade brott.

D. Enligt vad som går att utläsa av de senaste utvärderingsrapporterna om den nationella 
integrationspolitiken verkar det inte som om genusperspektivet systematiskt beaktas vare 
sig när det gäller att genomföra politiken eller vid insamlingen av de statistiska 
uppgifterna.

1. Europaparlamentet anser att EU:s politik för utveckling och social sammanhållning måste 
innehålla en effektiv politik för mottagande och integration av invandrare, och särskilt av 
kvinnor som numera utgör majoriteten av invandrarna och som invandrar till EU av allt 
mer vitt skilda orsaker (ekonomisk invandring, flyktingar, illegal invandring, asylsökande, 
familjeåterförening). Parlamentet välkomnar kommissionens initiativ att fastställa 
riktlinjer för den gemensamma ramen för integration av tredjelandsmedborgare inom 
Europeiska unionen och understryker att man vid alla insatser måste ta hänsyn till de 
särskilda förhållanden som hör samman med kön och kvinnors situation.

2. Europaparlamentet bekräftar det faktum att nyanlända invandrare, i synnerhet kvinnorna,
möter stora svårigheter. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att stärka sina strukturer
och sin sociala sektor i syfte att skapa en smidig integration, men även att informera om 
invandrares rättigheter och skyldigheter i enlighet med landets principer och lagstiftning.

  
1 Dokument 14615/04 av den 19 november 2004.
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3. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att inom ramen för de bilaterala 
arbetsavtalen om mottagande av tredjelandsmedborgare eller genom andra metoder se till 
att kvinnliga invandrare får en säker och självständig rättslig status som arbetstagare1 i 
mottagarländerna och att det inte förekommer diskriminering, i enlighet med 
gemenskapens regelverk.

4. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i de nationella handlingsplanerna för 
sysselsättning och social integration innefatta åtgärder som syftar till att främja 
invandrarkvinnors deltagande på arbetsmarknaden, bekämpa svart arbete, uppnå respekt 
för deras sociala rättigheter (lika lön, socialförsäkring, pensionsrättigheter m.m.), stödja 
entreprenörskap, skydda äldre invandrarkvinnor mot fattigdom och utanförskap, men även 
främja den roll arbetsmarknadens parter och fackföreningar kan spela för den sociala och 
ekonomiska integrationen.

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att verka för att unga invandrarkvinnor 
skall få tillgång till grundutbildning och vidareutbildning i mottagarländerna och att 
främja deras deltagande i programmen Sokrates, Leonardo da Vinci, Kultur och Ungdom.
Parlamentet anser att det är särskilt viktigt att man erkänner kvinnors yrkeskvalifikationer
och yrkeskunskaper (i synnerhet akademisk examen) och att man ser till att de får tillgång 
till språkutbildning, vilket skulle möjliggöra en bättre integration för dem.

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att visa särskild känslighet för frågan om 
att uppmuntra deltagande av invandrarkvinnor i det sociala och politiska livet, i enlighet 
med nationell lagstiftning och de möjligheter som den ger.

7. Europaparlamentet understryker att de lokala och regionala myndigheterna uppmanas att 
spela en allt större roll i integreringen av invandrarkvinnorna genom att ta itu med dessa 
kvinnors särskilda problem (bostäder, gettoisering, brottslighet, tillgång till offentliga och 
sociala tjänster samt till hälso- och sjukvård, barnomsorg, m.m.), och betonar även 
frivilligorganisationernas roll, vilka erbjuder rådgivning, information och stöd till 
invandrarkvinnor.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och ursprungsländerna att 
på ett systematiskt och ansvarsfullt sätt informera allmänheten om EU:s invandrarpolitik 
och utmaningar, invandrarnas möjligheter och skyldigheter i mottagarländerna, både 
kvinnors och mäns, i syfte att undvika de negativa följderna av illegal invandring och 
utnyttjande av invandrarkvinnor i mottagarländerna.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra en kvalitativ och kvantitativ 
utvärdering av den genomförda politiken och de genomförda åtgärderna för 
invandrarkvinnor genom befintliga finansieringsverktyg och stödprogram 
(Europeiska socialfonden, Europeiska fonden för regional utveckling, 
Europeiska flyktingfonden, Equal-initiativet, EU-program på områdena för utbildning,
sysselsättning, bekämpande av socialt utanförskap och diskriminering).

  
1 EG-rätten föreskriver redan vissa rättigheter för genomförandet av socialförsäkringssystemen 
(förordning (EEG) nr 1408/71 (EGT L 149, 5.7.1971, s. 2) och mot diskriminerande behandling 
(direktiven 2000/43/EG (EGT L 180, 19.7.2000, s. 22) och 2000/78/EG (EGT L 303, 2.12.2000, s. 16)). 
Dessutom finns det en rad direktiv som avser säkerhet och hälsa på arbetsplatsen samt arbetsförhållanden och 
som tillämpas för alla arbetstagare, oavsett medborgarskap.
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10. Europaparlamentet välkomnar att ett av huvudmålen för Europeiska integrationsfonden är 
att medlemsstaternas tjänstetillhandahållare bättre skall svara upp till behoven hos de olika 
grupperna av tredjelandsmedborgare, inbegripet kvinnor och barn.

11. Europaparlamentet välkomnar beslutet att utnämna 2007 till europeiskt år mot 
diskriminering och 2008 till europeiskt år för interkulturell dialog. Dessa evenemang 
måste användas till medvetandegörande i frågor om diskriminering av kvinnor och för att 
erbjuda samhället bredare information om invandrarkvinnors ställning och roll samt deras 
kultur och strävanden i mottagarländerna.

12. Europaparlamentet understryker att de nationella, regionala och lokala myndigheterna 
måste föra en öppen dialog i syfte att kommunicera och samarbeta med 
invandrargrupperna och deras nätverk för att förebygga och ta itu med handlingar som får 
negativa konsekvenser för kvinnor och främja aktiva insatser.

13. Europaparlamentet uppmanar de medlemsstater som ännu inte gjort det att i sin brottsbalk 
införa ett förbud mot och straff för tvångsgifte, effektiva och avskräckande straff för 
hedersrelaterade brott och höja medvetenheten om dessa fenomen hos polismyndigheterna
och de rättsliga myndigheterna.

14. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen
och rådet samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.
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MOTIVERING

Invandringen till EU är ett historiskt faktum, men den kommer även med största säkerhet att 
fortsätta i framtiden. Våra mål för utveckling och social sammanhållning hänger därför direkt 
samman med vår förmåga att förvalta migrationsströmmarna samt att använda oss av 
invandrarna och integrera dem i våra samhällen.

De sociala oroligheterna i många europeiska städer hör samman med de stora brister som 
råder inom forskningen, utredningarna och politiken på detta område. I synnerhet har 
invandrarkvinnornas problem och situation hamnat i marginalen eller helt utanför. 
Föredraganden vill visa de olika aspekter och möjligheter som erbjuds genom kvinnors 
invandring samt vilka verktyg vi har i EU-politiken som kan skydda invandrarkvinnors 
rättigheter och hjälpa dem att bättre utnyttja sina möjligheter.

A. KORTFATTAD SAMMANFATTNING AV KVINNORS INVANDRING TILL EU

a) Generella siffror

Det måste sägas att vi både på medlemsstatsnivå och på EU-nivå har mött stora svårigheter 
när det gäller att samla in och registrera fakta och statistiska uppgifter om 
invandrarströmmarna till Europa, särskilt vad gäller kvinnors invandring1. Enligt uppgifter 
från den internationella invandrarorganisationen står kvinnor för 45 procent av invandrarna i 
mottagarländerna.

I det utvidgade EU finns det en tendens till kontinuerligt ökande invandring av kvinnor, med 
en andel av omkring 54 procent av det totala antalet invandrare2. Enligt den senaste 
tillgängliga statistiken3 uppgår antalet legalt invandrade kvinnor till EU till 4 procent av 
unionens befolkning.

b) Kvalitativa fakta

Kvinnors invandring till EU innefattar ett brett spektrum av olika grupper, t.ex.
– familjeåterförening
– ekonomisk invandring
– flyktingar
– illegal invandring

Trots alla de insatser som har gjorts i EU lever många invandrarkvinnor ett marginaliserat liv i 
samhällets utkant. Deras tillgång till det offentliga, politiska och ekonomiska livet förblir 
ytterst begränsad och enligt uppgifter från Europarådet utsätts invandrarkvinnor för dubbel 
diskriminering, dels på grund av sitt kön, dels på grund av sitt etniska ursprung. 
Diskrimineringen sker dessutom på två plan, både i mottagarsamhället och i den 
invandrargrupp där de lever4.

  
1 Se förslag till Europaparlamentet och rådets förordning om gemenskapsstatistik över migration och 
internationellt skydd (KOM(2005)0375, ännu ej offentliggjord i EUT).
2 European Community Labour Forces Survey (Eurostat).
3 Eurostat, Statistics in Focus, Theme 3-2/2003, s. 1.
4 Se resolution 1478 (2006) om integrering av invandrarkvinnor i Europa, punkt 1.
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Invandringspolitiken måste alltså beakta genusperspektivet, men även de skillnader som finns 
mellan olika invandrargrupper eftersom problemen och diskrimineringen inte är likadan eller 
av samma omfattning i alla grupper. I vissa, framför allt muslimska, grupper stannar 
kvinnorna i regel hemma sedan de har gift sig, utan att ha några möjligheter att bekanta sig 
med mottagarsamhället och lära sig språket, vilket ökar deras isolering. Om de arbetar har de 
ofta anställningar som anses vara på ”låg nivå” eller så utför de svart eller grått arbete 
(jordbruk, restaurang/catering, städfirmor, hushållsarbete), vilket inte ger dem något 
ekonomiskt oberoende eller någon säkerhet.

Sysselsättningsgraden för legalt invandrade kvinnor uppgår till knappt 44 procent, medan 
arbetslösheten är 19 procent1. Det är stor skillnad i sysselsättningen (16,9 procent) mellan 
invandrarkvinnor från tredje land och invandrarkvinnor från EU-länderna, medan denna 
skillnad för invandrarmännens del är 11 procent. När det gäller skillnaden i 
sysselsättningsgrad mellan högkvalificerade kvinnor som invandrat från tredje land och 
invandrarkvinnor från EU-länder är den väsentligt högre (23,2 procent)2.

År 2000 var lönerna för invandrarkvinnor från tredje land runt 10 procent lägre än 
motsvarande löner för kvinnor som invandrat från EU-länder. För männens del låg skillnaden 
runt 4 procent.

Ett av de största problemen är fortfarande utbildningen, med tanke på att 50 procent av 
invandrarkvinnorna inte fortsätter efter den obligatoriska grundutbildningen och att det endast 
är knappt 17 procent som går vidare till högre utbildning3.

Invandrarkvinnors situation beror i många fall på deras makes rättsliga status eller så anses de 
juridiskt sett som beroende personer, vilket får negativa följder om de skiljer sig eller maken 
dör, och i synnerhet i fall av månggifte, något som leder dem in i ”illegalt” eller ”svart” arbete 
och gör att de inte får något socialt skydd eller någon värdighet.

I vissa grupper ger de negativa stereotyperna om kvinnokönet som regel upphov till allvarlig 
diskriminering av dessa kvinnor, vilket ofta utmynnar i våld, både psykiskt och fysiskt, och 
ibland går så långt som till hedersrelaterade brott. Enligt uppgifter från frivilligorganisationer
faller 5 000 kvinnor offer för hedersbrott varje år, och en stor andel av dessa kvinnor är 
invandrarkvinnor i muslimska grupper i Europa. Kommissionen har inte någon tillförlitlig 
statistik över hur utbrett detta fenomen är i Europa, men den har lovat att inom kort lägga 
fram ett meddelande om införande av ett system för jämförbar statistik över brott och rättsliga 
påföljder.

B. GEMENSKAPSPOLITIK FÖR INVANDRING – KVINNOPERSPEKTIVET

A) Rättslig grund

Främjandet av grundläggande rättigheter, ingen diskriminering och lika möjligheter för alla är 
de grundläggande elementen i integrationspolitiken. Genom gemenskapslagstiftningen 

  
1 Eurostat, Statistics in Focus, Theme 3-2/2003/, s. 1.
2 Se kommissionens rapport till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén om jämställdhet mellan kvinnor och män (KOM(2005)0044), av den 14 februari 2005, s. 6.
3 Eurostat, Statistics in Focus, Theme 3-2/2003, s. 1.
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tillhandahålls en strikt ram av bestämmelser om lika behandling på grundval av artikel 13 i 
EG-fördraget. Genom artikel 63 i EG-fördraget fastställs gemenskapens befogenheter och 
ansvar när det gäller invandring och asyl.

b) Gemenskapslagstiftning och initiativ

Europeiska rådet i Tammerfors (1999) fastställde ramen för en strategi för hur man skall 
skapa den nödvändiga effektiva förvaltningen av migrationsströmmarna, med en resolut 
strävan att integrera tredjelandsmedborgare som är legalt bosatta i medlemsstaterna.

De viktigaste rättsakterna och initiativen inom denna ram är:

Direktiv 2000/43/EG som definierar och förbjuder direkt och indirekt diskriminering på grund
av etniskt ursprung och direktiv 2003/109/EG som fastställer status och lika rättigheter för 
varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare.

Direktiv 2003/86/EG reglerar en viktig fråga som direkt berör invandrarkvinnor, rätten till 
familjeåterförening, i enlighet med åtagandet att skydda familjen och respektera familjelivet. 
Detta är en rättighet som maken eller makan till den som ansöker om återförening nu kan 
utnyttja. Förutom ett uppehållstillstånd för samma period som den sökandes, kan 
familjemedlemmarna nu få tillgång till utbildning, sysselsättning och yrkesutbildning. Senast 
efter fem års permanent bosättning har make, maka eller sambo och de barn som blivit 
myndiga under tiden rätt till ett personligt uppehållstillstånd.

I början av 2005 lade kommissionen fram en grönbok om en gemensam syn på ekonomisk 
migration i EU och i december samma år ett meddelande om en strategisk plan för laglig 
migration, där grunden läggs till en rad förslag till direktiv (villkor för inresa och vistelse för 
invandrare med specialkunskaper, säsongsarbetare, personal som förflyttas inom företag, 
avlönade praktikanter) etc.

Såsom nämnts ovan är en betydande grupp av kvinnorna ekonomiska invandrare. EU:s politik 
på detta område bör därför i hög grad ta hänsyn till detta faktum. Det är positivt att det i 
kommissionens meddelande (september 2005) ”En gemensam agenda för integration – En 
ram för integration av tredjelandsmedborgare inom Europeiska unionen” explicit sägs att man 
i samband med de åtgärder som skall vidtas även skall beakta könsperspektivets särskilda 
karaktär samt invandrarkvinnors, invandrarungdomars och invandrarbarns situation.

Man bör också på bästa sätt använda de möjligheter som de finansiella instrumenten för 
åtgärder till förmån för kvinnor eller riktade till invandrarkvinnor innebär 
(Europeiska socialfonden, Equal-initiativet, Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska handlingsprogrammet för utbildning).

Kommissionens förslag att utnämna 2007 till europeiskt år för lika möjligheter för alla och 
2008 till europeiskt år för interkulturell dialog är viktiga initiativ för att skapa ökat 
medvetande och det kommer att vara till hjälp för att uppnå målen om ömsesidig förståelse, 
integration och främjande av invandrarkvinnors jämställdhet.
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c) Nuvarande situation

Under 2003 lade kommissionen fram ett allmänt meddelande om invandring, integration och 
sysselsättning och under 2004 sammanställde den en första årlig utvärderingsrapport. De 
flesta medlemsstater verkar inte systematiskt ha beaktat genusfrågor i samband med 
invandring, vare sig på politisk nivå eller när det gäller insamling av uppgifter, vilket framgår 
av utvärderingen av den nationella integrationspolitiken (rapporter från de nationella 
kontaktpunkterna för integration, nationella handlingsplaner för sysselsättningen, nationella 
handlingsplaner för social integration). Viss praxis och vissa innovativa åtgärder som riktar 
sig särskilt till kvinnor är värda att notera.

När det gäller problemet med språkkunskaper har många medlemsstater vidtagit åtgärder för 
att förbättra situationen (i synnerhet för nyligen anlända invandrare). Särskilda insatser görs 
för att förbättra yrkesvägledningen. Insatser görs också för att främja deltagande och 
engagemang från arbetsmarknadens parters sida på detta område. Större vikt läggs vid 
utbildning av allmänheten, genom att man informerar om invandrares grundläggande 
rättigheter och skyldigheter, inklusive jämställdhet mellan kvinnor och män, och om de regler 
och värderingar som gäller i mottagarlandet. När det gäller arbetslöshet, fattigdom och socialt 
utanförskap, områden på vilka invandrarkvinnor är särskilt sårbara, verkar många länder inte 
ha gjort en djupgående analys av vilka faktorer som ligger bakom detta.

Vissa medlemsstater gör stora insatser i syfte att erbjuda bostäder som folk har råd med och 
för att bekämpa de negativa konsekvenserna av ”gettoisering” och de eftersatta stadsdelar där 
invandrare är i överväldigande majoritet.

Ett ökat deltagande i beslutsfattandet fortsätter att växa fram i linje med medlemsstaternas 
nationella lagstiftning. De flesta av de 25 medlemsstaterna har redan gett viss rösträtt åt 
invandrare på lokal nivå (vilket innebär att de får ”medborgerliga rättigheter”).

C. FÖRSLAG TILL FRAMTIDA INSATSER

1. Utvärdering och översyn av genomförd politik

Kommissionens rapport och de sociala återvändsgränder som uppstått i många länder med 
stora invandrargrupper visar på att det behövs en seriöst genomförd utvärdering av den politik 
som har bedrivits och en översyn av utnyttjandegraden och användningen av 
gemenskapsresurserna.

2. Förberedelse för invandrarna

Föredraganden anser att det är viktigt att vidta ett antal åtgärder för att förbättra invandrarnas 
kunskaper om och accepterande av de grundläggande värderingarna och reglerna i 
mottagarsamhällena och att uppmana dem att lära sig det språk som talas i mottagarlandet, i 
samarbete med de europeiska länderna.

3. Riktad integrationspolitik

Föredraganden anser att högsta prioritet bör ges till tillgång till arbetsmarknaden och 
yrkesutbildning för invandrarkvinnor, med lika rättigheter (lön, socialförsäkringar, pension), 
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något som garanterar deras självständighet och oberoende. Understrykas bör 
medlemsstaternas ansvar och roll när det gäller att stödja kvinnors tillgång till 
arbetsmarknaden och respekten för deras arbetstagarrättigheter, arbetsmarknadens parters roll 
och kommissionens roll när det gäller att övervaka genomförandet av gemenskapens 
regelverk.

4. Integration i utbildningssystemet

Unga invandrarkvinnors särskilda problem bör beaktas genom åtgärder som syftar till att 
förebygga misslyckanden och avbruten skolgång. Samtidigt skulle unga invandrarkvinnors 
tillgång till högre utbildning kunna förbättras genom användning av positiv särbehandling för 
denna grupp.

När det gäller yrkesutbildning bör befintlig lagstiftning kompletteras genom att man erbjuder 
nya former av erkännande av nyligen anlända invandrares yrkeskvalifikationer, utbildning och 
yrkeserfarenhet.

5. Deltagande i samhället – nätverksbyggande

Ett ökat deltagande av invandrarkvinnor i alla former av samhällsliv kommer att befria dem 
från känslan av isolering och främlingskap i mottagarlandet. Det är av yttersta vikt att främja
deltagande i samhällslivet på alla nivåer och med alla de möjligheter som erbjuds i den 
nationella lagstiftningen. Dessutom är en förbättrad dialog mellan de olika grupperna av 
tredjelandsmedborgare och myndigheterna, arbetsmarknadens parter och 
frivilligorganisationer i mottagarlandet en viktig del av deras sociala integration.

Det finns också ett behov av att uppmuntra till inrättande av invandrarorganisationer, som kan 
tillhandahålla information och stöd till nyanlända invandrare, och att deras representanter 
deltar i program som utbildare. Det gagnar särskilt invandrarkvinnor att skapa kontakter med 
nyanlända kvinnor. Dessutom bör dessa organisationer vara en plats för dialog med 
mottagarlandet, vilket är orsaken till att det anses viktigt att kvinnor ingår i dessa 
organisationer.

6. Ökat medvetande i mottagarsamhället

Att uppnå våra mål kräver en positiv attityd och samarbete från mottagarlandets sida. 
Åtgärder för att öka medvetenheten om invandringens betydelse bland allmänheten i 
EU-länderna, om invandrarkvinnornas roll, deras särskilda problem och sätt att ta itu med 
dem bör därför främjas.

7. Utbyte av bästa metoder

I EU:s medlemsstater har man gjort olika erfarenheter och bedriver olika politik på 
invandringsområdet. I strävandena att genomföra en europeisk invandringspolitik grundad på 
gemensamma mål och utmaningar, bör EU främja utbyte av bästa metoder och vilka frågor 
som bör beaktas, vilket också inkluderar genusperspektivet.


