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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za državljanske svoboščine, 
pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi 
naslednje pobude:

A ker so Romi največja etnična manjšina v Evropi, saj v EU živi okoli šest milijonov ljudi 
romskega porekla, med katerimi jih je večina državljanov katere od držav članic; ker 
izraz Romi vključuje različne skupine, med katerimi so Romi, Cigani, potujoče skupine, 
Manuši, Aškali, Sinti in Bojaši; ker ima vsakdo v EU pravico in hkrati dolžnost, da 
postane polnopraven, dejaven in povezan član družbe, statistični podatki pa kažejo, da 
so Romom v Evropi še vedno kratene človekove pravice in da približno 80 % ljudi 
romskega porekla živi pod pragom tveganja revščine, ki velja za njihovo državo; ker so 
Romi del evropske kulture in vrednot ter so prispevali h kulturnemu bogastvu, 
raznolikosti, gospodarstvu in skupni zgodovini EU; ker ima v državah članicah 
varovanje in krepitev kulturne dediščine narodnih manjšin ključno vlogo pri socialni 
koheziji; ker morajo imeti ljudje romskega porekla možnost polno sodelovati in 
soodločati pri načrtovanju, izvajanju, ocenjevanju in spremljanju ukrepov za izboljšanje 
njihovega položaja;

B. ker so ženske in dekleta romskega porekla pogosto izpostavljene presečni 
diskriminaciji, povezani z anticiganizmom in seksizmom, ter škodljivim stereotipom, 
tako v družbi na splošno kot v svojih skupnostih; ker te ženske in dekleta predstavljajo 
eno najbolj prikrajšanih skupin v državah članicah, živijo v naseljih z neustreznimi 
bivalnimi pogoji, imajo manjše možnosti za izobraževanje in delo ter težje pridejo do 
zdravstvenih storitev, tekoče vode in sanitarnih storitev, poleg tega pa so ena od skupin, 
ki jih je pandemija covida-19 najbolj prizadela;

C. ker je romska skupnost manjšina, ki ji grozi socialna izključenost, saj imajo manjše 
možnosti za izobraževanje oz. dosegajo le nizke stopnje izobrazbe, zaradi česar na trgu 
dela nimajo ustreznih kvalifikacij ter zato živijo v slabših bivalnih in zdravstvenih 
razmerah; ker sta pogostost izostajanja od pouka in zgodnjega opuščanja šolanja ter 
delež mladih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo (NEET), med Romi 
veliko večja od povprečja, saj šolanje zgodaj opusti 68 % Romov, kar je v nasprotju s 
ciljem iz strategije Evropa 2020, da bi šolanje zgodaj opustilo največ 10 % mladih; ker 
le 18 % otrok romskega porekla šolanje nadaljuje na visokošolski stopnji; ker je treba 
zagotoviti boljšo podporo na področju izobraževanja in poklicnega načrtovanja, 
spremeniti pa se mora tudi odnos zaposlenih v izobraževanju do romskih študentov, da 
bi spodbujali njihovo poklicno znanje in povečali njihove možnosti za delo;

D. ker 72 % žensk romskega porekla, starih od 16 do 24 let, ni zaposlenih, se ne 
izobražujejo ali usposabljajo, medtem ko je mladih moških romskega porekla, ki so v 
tem položaju, 55 %; ker je 28 % vseh žensk romskega porekla, vključenih raziskavo 
EU-MIDIS II, kot svojo glavno dejavnost navedlo delo v gospodinjstvu, medtem ko je 
ta odgovor navedlo 6 % vseh moških romskega porekla; ker je ta delež pri ženskah 
romskega porekla precej višji od deleža v splošnem ženskem prebivalstvu1; ker spolni 

1 Druga raziskava o manjšinah in diskriminaciji v Evropski uniji, Agencija Evropske unije za temeljne pravice 
(FRA), 2016.
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stereotipi, tradicije in patriarhalne strukture škodujejo ženskam in moškim, omejujejo 
pravice žensk, so ovira za doseganje enakosti spolov in nikoli ne morejo biti izgovor za 
nasilje ali zatiranje; ker je izobraževanje, pri katerem se upošteva različnost spolov, 
ključno za boj proti stereotipom že v zgodnjem otroštvu;

E. ker se veliko pripadnikov romskega prebivalstva osamosvoji in osnuje družino, ko so še 
zelo mladi; ker so mlade Rominje, ki imajo družino in živijo v naseljih z neustreznimi 
bivalnimi pogoji, močno izpostavljene izključenosti in marginalizaciji; ker je treba ta 
pojav razumeti in obravnavati z ukrepi, pri katerih se upošteva različnost spolov, ter 
skupaj z Romi; ker so potrebne ciljno usmerjene naložbe, pri katerih se bo upoštevala 
različnost spolov, zlasti za mlade ženske in moške romskega porekla, ki se poročijo, 
opustijo šolanje in začnejo delati v zgodnji mladosti ter lahko zato opravljajo le 
nizkokvalificirano delo z malo možnostmi za osebni razvoj; ker so pri podpiranju 
mladih družin romskega porekla ključnega pomena svetovanje, vloga družine ter 
seznanjenost s spolnimi in reproduktivnimi pravicami, zaradi česar je treba pri 
delovanju na tem področju upoštevati razlike med romsko in prevladujočo kulturo ter 
med njunima tradicijama;

F. ker so ženske romskega porekla še posebej izpostavljene revščini, socialni izključenosti 
in hudi prikrajšanosti; ker zelo težko pridejo do stanovanja in imajo malo možnosti za 
izobraževanje, njihova stopnja zaposlenosti je bistveno nižja kot pri moških romskega 
porekla in kot pri splošnem prebivalstvu, njihove zdravstvene pravice pa so še naprej 
kršene; ker so posebne potrebe oseb LGBTI+, invalidnih žensk in starejših med 
romskim prebivalstvom še vedno zelo zapostavljene;

G. ker je poročana stopnja zaposlenosti pri ženskah romskega porekla veliko nižja (16 %) 
kot pri moških romskega porekla (34 %); ker je tudi v splošnem prebivalstvu razlika 
med spoloma pri zaposlenosti še vedno precejšnja, vendar ni tako velika kot pri ljudeh 
romskega porekla, saj je zaposlenih 71 % moških in 57 % žensk2;

H. ker je dostop do zdravstvenih storitev še posebej pomemben za ženske, in sicer zlasti 
varen, pravočasen in poln dostop do storitev v zvezi s spolnim in reproduktivnim 
zdravjem in pravicami, saj je to osnovni pogoj za doseganje enakosti spolov;

I. ker na Zahodnem Balkanu živi veliko ljudi romskega porekla, katerih pričakovana 
življenjska doba je nižja kot pri ljudeh, ki živijo v Evropski uniji, poleg tega pa težje 
pridejo do zdravstvenih storitev ter imajo manjše možnosti za izobraževanje in 
zaposlitev;

J. ker so ženske romskega porekla vedno znova izključene iz dejanske udeležbe v družbi 
in demokraciji ter niti v Evropskem in nacionalnih parlamentih niti na regionalni in 
lokalni ravni niso zastopane; ker je treba v romskih skupnostih podpirati uveljavljanje 
enakosti spolov in enakosti manjšin; ker je treba v načrtovanje, izvajanje, ocenjevanje in 
spremljanje v zvezi z izboljšanjem položaja Romov vključiti načelo enakosti spolov;

K. ker sta načeli nediskriminacije in enakosti temeljni vrednoti, ki sta zapisani v Pogodbi o 
Evropski uniji in v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah; ker se ljudje romskega 

2 Druga raziskava o manjšinah in diskriminaciji v Evropski uniji, Agencija Evropske unije za temeljne pravice 
(FRA), 2016.
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porekla že od zgodnjega otroštva srečujejo s posebnimi ovirami pri dostopu do javnih 
storitev na področju zaposlovanja, stanovanjske ureditve in izobraževanja; ker so zaradi 
te diskriminacije še posebej prizadete ženske, saj morajo pogosto prevzeti velik del 
gospodinjskih opravil; ker so posebne potrebe žrtev diskriminacije zaradi spolne 
usmerjenosti še vedno močno zapostavljene;

L. ker so romsko skupnost močno prizadele posledice gospodarskega in družbenega 
zastoja, do katerega je prišlo med krizo zaradi covida-19; ker so v tem obdobju mnogi 
izgubili vir dnevnih dohodkov in zaradi uvedene karantene pogosto težje pridejo do 
socialnih prejemkov; ker se je med pandemijo število kaznivih dejanj iz sovraštva in 
primerov diskriminacije državljanov romskega porekla na nekaterih območjih povečalo, 
kar predstavlja nesorazmerno tveganje za ženske in dekleta;

1. z obžalovanjem ugotavlja, da od sprejetja okvira EU za nacionalne strategije 
vključevanja Romov do leta 2020 ni bilo napredka glede krepitve vloge in vključevanja 
Rominj;

2. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo ženske in dekleta romskega porekla vključene v 
izvajanje strategije za enakost spolov in v vse faze oblikovanja politik na vseh področjih 
EU, med drugim tudi načrta EU za okrevanje in okrepljenega večletnega finančnega 
okvira za obdobje 2021–2027, v skladu s horizontalnim načelom presečnosti, ki se 
upošteva v strategiji; Komisijo tudi poziva, naj zagotovi, da se bo vidik spola upošteval 
v ambicioznem okviru EU za nacionalne strategije vključevanja Romov po letu 2020; 
poziva Komisijo in države članice, naj pri oblikovanju prihodnjih nacionalnih strategij 
vključevanja Romov uporabijo in okrepijo pristop, pri katerem se bodo na podlagi 
analize potreb žensk in otrok romskega porekla upoštevali vidik spola in potrebe otrok, 
ter naj sprejmejo ciljno usmerjene ukrepe, pri katerih bodo v ospredju pravice žensk 
romskega porekla, krepitev njihove vloge in vključevanje načela enakosti spolov;

3. odločno poziva države članice, naj pri izvajanju lokalnih ukrepov v podporo 
nacionalnim strategijam vključevanja Romov dosežejo oprijemljive rezultate na štirih 
ključnih področjih: v izobraževanju, zaposlovanju, zdravstvu in stanovanjskih razmerah. 
zato poziva vlade držav članic, lokalne organe in, kjer je to ustrezno, institucije EU, naj 
v pripravo, izvajanje, ocenjevanje in spremljanje nacionalnih strategij vključevanja 
Romov vključijo Rominje, in sicer prek organizacij žensk, romskih nevladnih 
organizacij in ustreznih deležnikov, ter naj ustvarijo povezave med organi za enakost 
spolov, organizacijami za pravice žensk in strategijami socialnega vključevanja, da bi v 
skupnostih pridobili zaupanje in poskrbeli za upoštevanje lokalnih razmer; poleg tega 
poziva Komisijo, naj pri izvajanju strategije Evropa 2020 in programov nacionalnih 
reform dosledno obravnava vprašanje enakosti spolov; Komisijo in države članice 
poziva, naj se borijo proti anticiganizmu kot obliki rasizma, ki lahko vodi v strukturno 
diskriminacijo;

4. poziva Komisijo, naj pripravi shematski prikaz procesa vključevanja Romov, ki živijo v 
EU, v katerem bodo navedeni dosežki, cilji, konkretni ukrepi za doseganje teh ciljev, 
trenutno stanje glede izvajanja ukrepov in nadaljnji koraki;

5. poudarja, da je treba spoštovati spolno in reproduktivno zdravje ter pravice žensk in 
deklet romskega porekla, in sicer jim je treba zagotoviti več možnosti za celovito spolno 
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izobraževanje, zdravniške preglede, predporodno in poporodno oskrbo ter načrtovanje 
družine, med drugim tudi za varno in zakonito prekinitev nosečnosti; odločno obsoja 
etnično segregacijo žensk romskega porekla v porodnišnicah; poziva države članice, naj 
nemudoma prepovejo vse oblike etične segregacije v zdravstvenih ustanovah, tudi 
porodnišnicah; poziva države članice, naj pravočasno zagotovijo učinkovita pravna 
sredstva za vse, ki so jih prisilno sterilizirali, in sicer tudi z uvedbo učinkovitih 
odškodninskih shem;

6. poziva države članice, naj v svojih nacionalnih strategijah vključevanja Romov 
zagotovijo dostop do nesegregirano zasnovanega izobraževanja, zlasti v zgodnjem 
otroštvu ter pri izobraževanju odraslih in vseživljenjskem učenju, poleg tega pa naj s 
ciljno usmerjenimi ukrepi obravnavajo izostajanje od pouka in zgodnje opuščanje 
šolanja, da bi Rominje vključili v izobraževanje in posledično na trg dela; poziva države 
članice, naj krepitev vloge žensk in deklet romskega porekla določijo kot horizontalni 
cilj na vseh prednostnih področjih nacionalnih strategij vključevanja Romov in naj 
spodbujajo njihovo politično udeležbo; poziva države članice, naj obravnavajo spolno 
pogojeno nasilje nad ženskami in dekleti romskega porekla, vključno z zgodnjimi in 
prisilnimi porokami, pomanjkljivim dostopom do storitev v zvezi s spolnim in 
reproduktivnim zdravjem in pravicami, prisilno sterilizacijo, brutalnostjo policije in 
različnimi drugimi oblikami izkoriščanja;

7. zato poziva države članice, ki še niso ratificirale Istanbulske konvencije, naj to 
nemudoma storijo;

8. poziva Komisijo in države članice, naj dekleta in ženske romskega porekla bolj izrecno 
obravnavajo v politikah trga dela, tudi v jamstvu za mlade;

9. poudarja, da je treba ljudem romskega porekla zagotoviti zaposlitev in tako življenjska 
sredstva, da ne bi bili po koncu sedanjega obdobja še ranljivejši in v hujši revščini; zato 
poziva k izvajanju konvencij Mednarodne organizacije dela št. 190 in 189, da bi okrepili 
pravice delavcev, zlasti žensk, ter tako odpravili neformalno ekonomijo;

10. poziva države članice, naj izvajajo določbe iz priporočila Sveta z dne 9. decembra 
20133, v katerih priporoča krepitev zaposlitvenih možnosti v javnih službah za 
pripadnike etničnih manjšin, kot so osebe romskega porekla, zlasti ženske;

11. poudarja, da je mogoče razkorak med spoloma pri udeležbi Romov na trgu dela 
pojasniti z delom v gospodinjstvu, ki je za ženske pogosteje glavna dejavnost; poziva 
države članice, naj se borijo proti etničnim stereotipom in stereotipom na podlagi spola, 
ki škodujejo ženskam romskega porekla;

12. poziva države članice, naj spodbujajo večjo udeležbo podjetij, zlasti na lokalni ravni, pri 
ustvarjanju trajnostnih delovnih mest za ljudi romskega porekla, s posebno 
osredotočenostjo na Rominje, poleg tega pa naj razmislijo o podpori za ustanavljanje 
socialnih podjetij s tem ciljem;

13. poziva Komisijo in države članice, naj oblikujejo konkreten načrt financiranja, da bi se 
ženske, zlasti najbolj ranljive, lahko zaščitile pred mačističnim in spolnim nasiljem ter 

3 UL C 378, 24.12.2013, str. 1.
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prejele nujno materialno in moralno pomoč, vključno z možnostjo za nastanitev ter za 
psihološko in finančno spremljanje in podporo, da bi se lahko finančno osamosvojile;

14. poudarja, da je treba najbolj ranljivim ženskam – žrtvam trgovine z ljudmi in 
prostitucije – zagotoviti posebno pomoč ter poskrbeti za oskrbo in varnost, ki ju 
potrebujejo, da bi jih tako rešili spolnega izkoriščanja;

15. nestrpno pričakuje objavo prihodnje strategije EU za odpravo trgovine z ljudmi, saj so 
ženske in dekleta romskega porekla še posebej ranljive; poudarja, da se je treba v njej 
jasno osredotočiti na vidik spola in zlasti upoštevati pravice žrtev, pri tem pa je treba 
oblikovati tudi ukrepe in strategije za zmanjšanje povpraševanja; poziva Svet, naj 
omogoči nadaljevanje pogajanj o horizontalni direktivi proti diskriminaciji, saj je to 
osnovni pogoj za doseganje enakosti v EU;

16. poziva Komisijo in države članice, naj oblikujejo javne politike za ustvarjanje okolja, v 
katerem bodo ljudje romskega porekla lahko brez strahu prijavili primere 
diskriminatornega obravnavanja, vključno z diskriminatornim etničnim profiliranjem, in 
bodo od pristojnih organov lahko pričakovali ustrezno obravnavo njihovih pritožb;

17. poziva Komisijo in države članice, naj se zavzamejo za dostop Romov do sodnega 
varstva, s poudarkom na žrtvah večplastne diskriminacije, kot je v primeru žensk, 
LGBTI+ in Romov brez državljanstva, poleg tega pa naj okrepijo zmogljivosti organov 
za enakost pri obravnavanju diskriminacije ljudi romskega porekla;

18. poziva države članice, naj se borijo proti prostorski segregaciji, prisilnim izselitvam in 
brezdomstvu, s katerimi se soočajo moški in ženske romskega porekla; z zaskrbljenostjo 
ugotavlja, da je po ugotovitvah iz poročila Komisije o izvajanju za leto 20194 prav v 
stanovanjski politiki najmanj primerov obetavnih pristopov, ki so skupni več državam; 
zato poziva države članice, naj sprejmejo pregledne politike, s katerimi bi občutno 
izboljšali stanovanjske razmere in naj kot dolgoročno prednostno nalogo določijo 
odpravo segregacije, namesto da izboljšujejo razmere v segregiranih naseljih; poudarja, 
da je treba v zasnovo in izvajanje stanovanjskih rešitev za skupnosti in posameznike 
vključiti upravičence romskega porekla;

19. poziva države članice, naj preprečijo, da bi varčevalni ukrepi nesorazmerno prizadeli 
Rominje in pripadnice potujočih skupin, ter zagotovijo, da bodo proračunske odločitve 
temeljile na načelih človekovih pravic; spodbuja države članice, naj vzpostavijo ciljno 
usmerjene in prilagojene programe za podporo ženskam romskega porekla, s katerimi bi 
prek izobraževanja (vključno s kulturnim, zgodovinskim in državljanskim), poklicnih 
dejavnosti, varovanja zdravja in boljših stanovanjskih razmer povečali njihovo udeležbo 
ter obravnavali področja morebitne diskriminacije; poziva Komisijo, naj razmisli o 
novem instrumentu za financiranje ali podprogramu, ki bi bil povezan z obstoječim 
finančnim izobraževalnim in socialnim programom EU in s katerim bi poskrbeli za 
ciljno usmerjeno in prilagojeno podporo pri zagotavljanju kakovostnega izobraževanja 
učencem romskega porekla, zlasti dekletom;

20. poudarja, da je treba mlade romskega porekla spodbuditi k dokončanju visokošolskega 
izobraževanja, da bi se izboljšale njihove možnosti za zaposlitev in povečala njihova 

4 SWD(2019)0320.
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udeležba v družbi;

21. poziva države članice, naj se v nacionalnih strategijah vključevanja Romov bolj 
posvečajo območnim vidikom socialnega vključevanja in naj se s kompleksno in 
celovito zasnovanimi razvojnimi programi osredotočijo na najbolj prikrajšane 
mikroregije;

22. poziva Komisijo in države članice, naj pri oblikovanju posebnih ukrepov v okviru 
nacionalnih strategij vključevanja Romov opravijo ocene učinka z vidika spola;

23. poziva države članice, naj za otroke romskega porekla zagotovijo enak dostop do 
kakovostnega in cenovno dostopnega otroškega varstva in predšolske vzgoje, razvojnih 
ambulant in izobraževanja v partnerstvu s starši ter naj se ponovno usmerijo k 
barcelonskim ciljem o otroškem varstvu in razvijejo dostopne, cenovno sprejemljive in 
visokokakovostne storitve oskrbe za celoten življenjski cikel;

24. poziva države članice, naj sprejmejo vse potrebne ukrepe, da bi preprečile odpuščanje 
zaposlenih žensk med nosečnostjo in materinstvom, in preučijo možnost, da bi se 
obdobje nege in vzgoje otroka upoštevalo v okviru pokojninskih pravic;

25. poziva države članice, naj podpirajo mreže študentov romskega porekla, spodbujajo 
solidarnost med njimi, da bi bili uspešni primeri bolj vidni in da študentje romskega 
porekla ne bi bili izolirani;

26. poziva države članice, naj spodbujajo sodelovanje družin romskega porekla v šolah, 
ocenijo šole, ki jih obiskujejo otroci in mladi romskega porekla, ter uvedejo vse 
potrebne spremembe, da bi bili vsi uspešno vključeni v izobraževanje; poudarja, da bi 
morali za izobraževanje deklet romskega porekla oblikovati posebne ukrepe, in sicer na 
podlagi uspešnih primerov, ki jih je potrdila akademska skupnost;

27. poudarja, da bi si bilo treba izmenjevati primere dobre prakse iz držav članic in jih po 
vsej Evropi – vključno z balkansko regijo – uveljavljati, med drugim v zvezi z načinom 
zagotavljanja stanovanjske podpore in podpore za mobilnost, dostopom do zdravstvenih 
storitev – tudi na področju spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic – ter 
zdravstvenega zavarovanja, pa tudi v zvezi z davčnimi politikami in podporo za 
predšolsko varstvo in vzgojo; ugotavlja, da bi bilo treba optimizirati davčne politike ter 
tako okrepiti spodbude za udeležbo žensk romskega porekla na trgu dela;

28. poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo spoštovanje temeljnih pravic žensk in 
otrok romskega porekla, pri tem pa naj uporabijo različna sredstva, med drugim 
kampanje ozaveščanja, da bi se ženske in dekleta romskega porekla seznanile s svojimi 
pravicami v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo o enakosti spolov in 
diskriminaciji ter da bi se še naprej borili proti patriarhalnim in seksističnim tradicijam;

29. poziva države članice, naj v okviru partnerskih sporazumov izvajajo sedanja in 
prihodnja priporočila evropskega semestra za posamezne države, vključno z ukrepi za 
ženske romskega porekla; poudarja tudi, da je treba sistematično zbirati zanesljive 
razčlenjene podatke in kazalnike učinka, da bi jih lahko upoštevali pri oblikovanju 
politik ter da bi zagotovili ocenjevanje in spremljanje napredka; opozarja, da je treba na 
obeh področjih okrepiti zmogljivosti;
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30. poudarja, da se je treba v nacionalnih strategijah vključevanja Romov osredotočiti na 
krepitev vloge žensk romskega porekla, da bi se lahko v življenju same odločale in v 
svojih skupnostih postale vidne pobudnice sprememb ter da bi njihov glas vplival na 
politike in programe, ki jih zadevajo; poudarja, da je treba z nacionalnimi strategijami 
vključevanja Romov okrepiti socialno-ekonomsko odpornost žensk romskega porekla 
(tj. njihovo zmožnost prilagajanja hitrim spremembam v gospodarskem okolju), in sicer 
z ustvarjanjem prihrankov in preprečevanjem razvrednotenja sredstev.
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