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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o situaci romských žen v Evropské unii
(2005/2164(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na skutečnost, že Unie a její orgány při několika příležitostech vyjádřily obavy 
nebo dokonce vážné znepokojení nad situací Romů obecně, a zejména pak nad situací 
romských žen, a to například v následujících dokumentech a iniciativách: 
- usnesení EP ze dne 28. dubna 2005 o situaci Romů v Evropské unii,
- zpráva Evropského střediska pro monitorování rasismu a xenofobie „Romské ženy a 

přístup k veřejné zdravotní péči: odstranění překážek“,
- významná a znepokojující zpráva Komise o situaci Romů v rozšířené Evropské unii, 

včetně zvláštní pozornosti věnované v této zprávě hlediskům pohlaví,
- činnosti podporované Komisí, jako je například studie programu Daphne o situaci 

romských žen ve španělských věznicích,

– s ohledem na skutečnost, že také několik orgánů Rady Evropy vyjádřilo ve svých 
dokumentech nespokojenost se situací Romů a romských žen v Evropě a naléhavě žádalo, 
aby politici a zákonodárci napravili nepřijatelnou situaci Romů i romských žen v Evropě. 
Jedná se například o tyto dokumenty:
- doporučení Parlamentního shromáždění Rady Evropy 1203/1993 o Cikánech v 

Evropě, v němž se mimo jiné upozorňuje na význam vzdělání romských žen,
- všeobecné politické doporučení č. 3 Evropské komise proti rasismu a intoleranci při 

Radě Evropy: potírání rasismu a nesnášenlivosti směřující vůči Romům, které 
zdůrazňuje dvojí diskriminaci, se kterou se potýkají romské ženy,

- nedávno zveřejněná zpráva pana Alvara Gila-Roblese, komisaře Rady Evropy pro 
lidská práva, „o situaci lidských práv Romů, Sintů a potulných národnostních menšin 
v Evropě“,

– s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského 
institutu pro rovné postavení žen a mužů (KOM(2005) 0081 – C6-0083/2005 -
2005/0017(COD)),

– s ohledem na akční plán Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) pro 
zlepšení situace Romů a Sintů v rámci okruhu působnosti OBSE, který zdůrazňuje zásadu 
úplného zohledňování zájmů romských žen ve všech záležitostech a zajištění zapojení 
romských žen do všech aspektů života a zásadu spolupráce „Rom Romovi“,

– s ohledem na Pekingskou deklaraci pro práva žen, jejíž článek 32 stanoví, že státy „zvýší 
úsilí k zajištění rovného požívání všech lidských práv a základních svobod všemi ženami 
a dívkami, které se potýkají s četnými překážkami, které brání posílení jejich postavení 
ve společnosti a jejich postupu“,

– s ohledem na obecné doporučení č. XXVII Výboru OSN pro odstranění rasové 
diskriminace: diskriminace Romů z 57. zasedání v roce 2000,

– s ohledem na dokumentaci týkající se členských států a přistupujících a kandidátských 
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zemí, kterou sestavilo Evropské středisko pro práva Romů (European Roma Rights 
Centre – ERRC) spolu s partnerskými organizacemi a poskytlo Výboru OSN pro 
odstranění diskriminace žen (UN Committee on the Elimination of Discrimination 
Against Women – UN CEDAW), a s ohledem na doporučení UN CEDAW týkající se 
situace romských žen a na nezbytnost přijmout naléhavá opatření k vyřešení různých 
problémů, s kterými se romské ženy v Evropě potýkají,

– s ohledem na zprávu Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A6-0000/2006),

A. vzhledem k tomu, že Evropská unie je především politickým zřízením, které se zakládá 
na lidských právech, a vzhledem k tomu, že romské ženy v současnosti patří mezi 
nejohroženější skupiny a jednotlivce v členských státech a v přistupujících a 
kandidátských zemích,

B. vzhledem k tomu, že politici a zákonodárci EU přijali rozsáhlý soubor právních předpisů 
a navrhli spoustu politik namířených proti dvojímu zlu diskriminace z důvodu pohlaví a 
rasové diskriminace a jejich společným dopadům,

C. vzhledem k tomu, že evropským politikům a zákonodárcům se dosud nepodařilo zajistit 
naprostou a účinnou rovnost romských žen a jejich rovné a zcela důstojné začlenění do 
společnosti po celé Evropě,

D. vzhledem k tomu, že romské ženy se potýkají s obrovskou diskriminací, včetně 
vícenásobné a kombinované diskriminace, podněcované velmi rozšířenými stereotypy, 
které jsou známy jako stereotypy netolerance vůči Romům,

E. vzhledem k tomu, že průměrná délka života romských žen je v některých oblastech 
údajně o deset let kratší než délka života ostatních žen,

F. vzhledem k tomu, že existuje rozsáhlá dokumentace svědčící o tom, že romské ženy jsou 
vylučovány zejména ze zdravotní péče a často mají přístup ke zdravotní péči jen v 
naléhavých případech a/nebo při porodu,

G. vzhledem k tomu, že romské ženy byly v posledních deseti letech oběťmi nadměrného 
zneužívání lidských práv v Evropě, včetně nucené sterilizace; vzhledem k tomu, že 
ačkoliv některé členské státy poskytly kompenzaci za takové zneužívání, jiné by tak 
teprve měly učinit,

H. vzhledem k tomu, že rozdíly v úrovni vzdělání mezi neromskými a romskými ženami je 
nepřijatelně velká; vzhledem k tomu, že velmi mnoho romských dívek nedokončí 
základní vzdělání,

I. vzhledem k tomu, že rasová segregace ve školách a zaujatost učitelů a úředníků přispívají 
k tomu, že očekávání romských rodičů je velmi nízké, zejména pokud jde o dcery,

J. vzhledem k tomu, že míra nezaměstnanosti mezi dospělými romskými ženami je na 
mnoha místech několikrát vyšší než nezaměstnanost ostatního obyvatelstva,

K. vzhledem k tomu, že romské ženy žijí v současné době po celé Evropě v bytech, které 
ohrožují jejich zdravotní stav, a vzhledem k tomu, že na mnoha místech žijí romské ženy 
pod neustálou hrozbou nuceného vystěhování,

L. vzhledem k tomu, že romské ženy patří k obětem obchodování s lidmi v Evropě,
M. vzhledem k tomu, že k Evropskému soudu pro lidská práva byla nedávno podána žaloba 

proti Dočasné správní misi Spojených národů v Kosovu (UNMIK) pro údajné extrémní 
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ubližování několika osobám, včetně romských žen a dívek,

1. vítá návrh na vytvoření Evropského institutu pro rovné postavení žen a mužů a 
doporučuje, aby v rámci tohoto institutu bylo vytvořeno oddělení, které se bude zabývat 
otázkou romských žen v Evropské unii;

2. naléhavě žádá orgány státní moci po celé Unii, aby okamžitě prošetřily obvinění z 
vážného porušování lidských práv romských žen, aby ihned potrestaly pachatele a 
poskytly odpovídající kompenzaci obětem, a naléhavě žádá členské státy, aby otázce 
nucené sterilizace přikládaly prvořadý význam, aby přijaly proaktivní opatření k omezení 
rasově oddělených oddělení v porodnicích, aby zajistily rozvoj programů pro poskytování 
služeb romským obětem domácího násilí, aby věnovali zvláštní pozornost obchodování s 
romskými ženami a naléhavě žádá Komisi, aby podporovala vládní a občanské iniciativy 
k řešení těchto problémů a k zabezpečení základních lidských práv obětí; 

3. naléhavě žádá členské státy, aby přezkoumaly uplatňování všech politik a zajistily, aby 
nebyly uplatňovány způsobem, který by vylučoval romské ženy; 

4. naléhavě žádá členské státy, aby přijaly soubor opatření, která by zajistila rovný přístup 
ke kvalitnímu vzdělání pro všechny včetně: přijetí příznivých právních předpisů, které by 
vedly ke zrušení segregace škol a stanovily konkrétní body plánů k ukončení odděleného 
a podprůměrného vzdělávání romských dětí; 

5. naléhavě žádá členské státy, aby zlepšily bytové podmínky Romů tím, že v souladu s 
domácími právními předpisy uznají právo na přiměřené bydlení, napraví současný 
nedostatek právní ochrany jednotlivců zajišťované domácími právními předpisy proti 
nucenému vystěhování, přijmou na základě konzultace se zástupci dotčených komunit 
ucelené plány ke zlepšení a financování chudinských romských obydlí, nařídí místním 
úřadům, aby v těchto čtvrtích okamžitě zajistily dodávky pitné vody, elektrické energie, 
svoz odpadu, veřejnou dopravu a silnice;

6. naléhavě žádá členské státy, aby romským ženám zajistily přístup k základní, naléhavé a 
preventivní zdravotní péči, aby vytvořily a uplatňovaly politiky, které zajistí neomezený 
přístup do systému zdravotní péče i komunitám, které jsou ze společnosti vylučovány 
nejvíce, a zajistí zavedení školení pracovníků ve zdravotnictví zaměřené na potlačování 
rasových předsudků;

7. naléhavě žádá vlády, aby se zabývaly problémem velmi vysoké míry nezaměstnanosti 
mezi romskými ženami, a zejména pak vážnými překážkami, které v průběhu přijímání 
pracovníků klade přímá diskriminace;

8. naléhavě žádá přijetí koncepce „pozitivních povinností“, podle které musí státní a 
nestátní subjekty ze zákona zajistit, aby romské ženy byly zastoupeny v odpovídajícím 
poměru k místnímu obyvatelstvu;

9. naléhavě žádá vlády, aby přezkoumaly překážky, které romským ženám brání v 
provozování živnosti, a vytvořily programy, které by umožnily přístupnou, rychlou a 
finančně dostupnou registraci podnikatelek a živnostnic z řad romských žen, vytvořily 
možnosti přístupných úvěrů – včetně mikroúvěrů – k financování podnikání romských 



PE 370.154v01-00 6/10 PR\603599CS.doc

CS

žen a naléhavě žádá Komisi, aby tyto činnosti podporovala pomocí odpovídajících 
finančních nástrojů;

10. vyzývá Komisi a Parlament, aby vytvořily zvláštní fond pro budování kapacit a posílení 
postavení romských žen a organizací ve vzdělávání, zaměstnanosti, vedoucích pozicích a 
zapojení do politického dění; 

11. naléhavě žádá Komisi, aby svými četnými příslušnými finančními nástroji podporovala 
činnosti zaměřené zejména na romské ženy a přezkoumala pravidla přidělování všech 
finančních prostředků, zajistila, že bude přijato zvláštní opatření pro začlenění romských 
žen do společnosti, a naléhavě žádá členské státy, aby podobně jednaly na úrovni 
národních, regionálních a místních orgánů;

12. doporučuje, aby Komise zahájila právní řízení a v konečném důsledku uložila odrazující 
pokuty jakémukoliv členskému státu, který dosud nepřenesl protidiskriminační směrnice 
týkající se romských žen do vnitrostátních právních předpisů a/nebo je plně neuplatňoval 
v praxi; 

13. doporučuje, aby členské státy plně využily takových politických postupů, jako jsou 
otevřené metody koordinace, k rozvoji a uplatňování politik, které by zajistily naprostou 
rovnost romských žen;

14. naléhavě žádá orgány Unie, aby zejména ony povzbuzovaly vlády členských zemí ke 
shromažďování a zveřejňování údajů o situaci romských mužů a žen, které budou 
rozdělené podle pohlaví a etnické příslušnosti, aby bylo možné měřit pokrok ve vzdělání, 
bydlení, zaměstnanosti, zdravotní péči a v dalších oblastech; domnívá se, že EU by měla 
vlády nabádat ke zvýšení povědomí úřadů státní správy a obecné veřejnosti o skutečnosti, 
že údaje o etnické příslušnosti lze shromažďovat tak, aniž by hrozila identifikace 
jednotlivců, a měla by vlády nabádat k používání jakýchkoliv stávajících, bezpečných a 
inovačních metodologií;

15. naléhavě vyzývá k vytvoření fondu na podporu pořádání výročního fóra romských žen v 
Evropské unii;

16. naléhavě vyzývá, aby veškeré iniciativy a kroky orgánů EU a/nebo členských států byly 
uskutečňovány v úzké konzultaci s romskými ženami;

17. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům 
členských států a přístupujícím a kandidátským zemím.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Při přípravě svého návrhu zprávy jsem jednala jak s veřejnými, tak se soukromými subjekty 
z Evropské unie. Tyto kontakty zahrnovaly:

- výměnu názorů s Iniciativou romských žen.

- Jakožto žena romského původu jsem většinou zažila stejnou přímou diskriminaci, jaké čelí 
Romky v celé Evropě.

- Jako antropoložka jsem studovala situaci Romek při návštěvách romských komunit a osobně 
jsem sledovala jejich zkušenosti. Jako poslankyně EP jsem byla minulý rok při návštěvě 
Řecka a Makedonie svědkem velké míry přímé diskriminace Romek.

- veřejné slyšení o problematice Romek v Evropském parlamentu za účasti představitelů 
nevládních organizací romských žen,

- výměnu názorů s evropským komisařem pro zaměstnanost a rovné příležitosti Vladimírem 
Špidlou dne 27. září 2004 ohledně případů násilných sterilizací Romek,

Zpravodajka lituje, že nemohla v této zprávě použít zprávu o projektu Ekonomická a sociální 
situace Romek (RomWom) berlínského Institutu pro srovnávací sociologický výzkum, 
protože závěry zprávy RomWom nebyly v době dokončení této zprávy ještě úplně 
zpracovány.

Tato zpráva, jakožto jedna z řady zpráv o chudobě a sociálním vyloučení a rovněž o rovných 
příležitostech, je první zprávou, která zdůrazňuje komplexní, několikanásobnou diskriminaci, 
jíž čelí romské ženy v mnoha členských státech Evropské unie. Romky v celé Evropě nečelí 
pouze diskriminaci na základě pohlaví, ale rovněž na základě příslušnosti k etnické skupině, a 
to z důvodu rozsáhlých protiromských nálad ve společnosti. Současně problémů, jimž romské 
ženy čelí, je celá řada a jsou různé, protože Romové žijí v různých částech Evropy v různých 
podmínkách. Z této různorodosti situací vyplývá nesmírná složitost problematiky, kterou 
máme analyzovat1.

Proto jsem při zkoumání problémů romských žen přihlížela k některým kritériím: skupina 
Romů, k níž žena patří, místo, kde žije – město nebo venkov, rodinný stav: vdané a svobodné 
ženy (ve druhé kategorii máme rovněž skupinu svobodných matek), sociální skupina, k níž 
patří, specifika kultury většinového obyvatelstva, jejich náboženství.

Přes tyto rozdíly je však řada problémů, s nimiž se setkává většina z nich, a to například 
s diskriminací ve vzdělávání – jak ze strany školy, tak své komunity – a v zaměstnání a 
s diskriminací v přístupu k lékařské péči. Přestože se více uznává, že Romové čelí 
diskriminaci, zlepšilo se toho velmi málo2. Několikanásobná diskriminace a sociální 
vyloučení Romek uzavírá začarovaný kruh chudoby, do níž se mnohé z nich narodí, a 
připravuje je o jejich lidskou důstojnost.

  
1 Ve zprávě EK „Situace Romů v rozšířené Evropské unii“ se používají pojmy Romové, Cikáni, Kočovníci, aby 
se zachytila rozdílnost skupin.
2 Viz tatáž zpráva s. 1, Shrnutí.
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Ačkoliv se různorodosti evropských obyvatel věnuje zvýšené úsilí, zjišťujeme, že pokud jde 
o romské ženy, vycházejí politiky pro rovnost žen a mužů z určitého „předpokladu“ (který 
platí pro Evropana střední třídy), ovšem Romky a jiné ženy stavěné na okraj společnosti a ze 
společnosti vyloučené této úrovně zdaleka nedosahují. Menšiny a zvláště pak Romky 
potřebují, aby byly zahrnuty do politik a akcí členských států i orgánů Evropské unie, pokud 
jde o řešení rovnosti pohlaví a diskriminace na základě rasy a etnického původu1.

Stejně jako jejich mužské protějšky jsou rovněž romské dívky buď zcela vyloučeny ze 
vzdělávacích systémů, nebo jsou umístěny do oddělených škol či tříd (často do „zvláštních“ 
tříd), které neodpovídají jejich potřebám ohledně vzdělání. Tato rasová segregace spojená se 
zaujatým postojem učitelů k nim vede u dětí k pocitům méněcennosti. Romské studentky však 
překonávají ještě další překážku, která jim stojí v cestě ke vzdělání. Často jsou totiž nuceny k 
tomu, aby ve velmi mladém věky ze školy odešly a pomáhaly s péčí o mladší sourozence 
nebo aby prováděly jiné domácí práce. Romská děvčata jsou rovněž nucena k brzkému 
uzavření manželství, což také snižuje jejich možnosti dokončit vzdělání2. Vzhledem k tomu, 
že vzdělání je jedním z nejdůležitějších nástrojů, jak se vymanit z chudoby, dvojí 
diskriminace Romek v oblasti vzdělávání znamená, že to pro ně bude obzvláště těžké.

Romské ženy čelí předsudkům při přijímání do zaměstnání, při postupu v zaměstnání a pokud 
jde o plat. Kromě toho je mnoho Romek zcela vyloučeno z formální ekonomiky, protože jsou 
k tomu nuceny omezenými možnostmi vzdělání, nevhodnými bytovými podmínkami, špatnou 
zdravotní péčí, tradičním rozdělením rolí podle pohlaví a běžným vyřazováním na okraj 
většinové společnosti. Míra nezaměstnanosti dospělých Romek je na některých místech 
několikanásobně vyšší než u většinového obyvatelstva.

Po celé Unii dostávají Romové všeobecně, a zejména pak ženy, nižší mzdy než obyvatelstvo 
většinové národnosti, zejména muži.

Romské ženy čelí diskriminaci rovněž pokud jde o přístup ke zdravotní péči3. V různých 
evropských zemích odmítají obvodní lékaři poskytnout Romům zdravotní péči a jako důvod 
uvádějí, že „odpovědnost za ně nese někdo jiný“. Zdravotnická zařízení mají často oddělené 
prostory, protože Romky jsou „špinavé“, „kradou“ a jsou „asociální“. Existuje dokumentace 
ukazující, že Romky často dostanou zdravotní péči, až když je případ nesmírně naléhavý, a 
někdy ani tehdy ne. Romky proto často nemají přístup k základní nebo preventivní lékařské 
péči. Výsledkem je, že podle průzkumů je na některých místech délka života Romek o 10 let 
kratší než délka života žen z většinové společnosti, a míra úmrtnosti dětí je mnohem vyšší.

Pokud jde o právo na reprodukci, byly za minulý rok nahlášeny případy sterilizace ze dvou 
členských států. Navzdory průkazným faktům se vlády důsledně nezabývají otázkou 
poskytnout obětem kompenzaci.

  
1 Viz „Romské ženy v Evropské unii: skutečnosti a výzvy“, Nicoleta Bitu, Program pro ženy sítě OSI, Iniciativa 
romských žen, prezentace na slyšení Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (FEMM) EP, Situace Romek v EU, 
23. listopadu 2005.

2Viz například Místo u politického stolu, zpráva o Fóru Romských žen v rámci Institutu otevřené společnosti, 29. 
června 2003.
3 Evropské středisko pro sledování rasismu a xenofobie. Překonání překážek – Romské ženy a dostupnost veřejné 
zdravotní péče (2003).
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Mnoho Romek bydlí v nevhodných podmínkách, často v nebezpečném a nezdravém prostředí. 
Rozsáhlým problémem romských komunit je rovněž nucené vystěhování.

Romky často žijí v tradičních patriarchálních společenstvích, která se mohou podílet na násilí, 
které je na nich pácháno, a která jim odepírají základní svobodu výběru. Romky jsou v celé 
Evropě rovněž častými oběťmi obchodování se ženami. Před UNMIK se právě nedávno 
dostal případ nesmírného ublížení mnoha stranám, včetně Romek.

Hromadné sdělovací prostředky v EU přispívají k existujícím zkresleným názorům na Romy a 
vůbec nepřispívají k jejich oslabení. Nyní je známo, že nositeli stereotypní představy o 
Romech jsou ženy a děti, jejichž fotografie se často používají v tisku a učebnicích.1

Ačkoli se obecně uznává, že existuje problém diskriminace a marginalizace Romek v různých 
oblastech společnosti, je těžké to prokázat kvůli nedostatku údajů rozložených podle pohlaví a 
národnosti. Je nezbytné, aby vlády shromáždily údaje, s úctou k důstojnosti a soukromí 
menšin, aby se vyřešily problémy, s nimiž se Romky potýkají.

Přestože existují Romky, z nichž se staly známé veřejné osoby, většina romských žen není 
zapojena do rozhodování, které má vliv na jejich život. Je třeba přeformulovat evropské a 
národní politiky, aby lépe řešily diskriminaci, s níž se Romky setkávají. Zejména v rámci 
politik zohledňování rovnosti mužů a žen je třeba znovu uznat fakt, že mnoho žen čelí rovněž 
dalšímu rozměru diskriminace na základě etnického původu nebo kulturního zázemí. Aspekt 
pohlaví byl do úvah o rasové diskriminaci Romů2 začleněn teprve nedávno, ale je jasné, že je 
třeba při vytváření účinné politiky, která má zlepšit situaci Romek v Evropě, stejnoměrně 
přihlédnout jak k otázce pohlaví, tak k rasovému původu.

Je jasné, že není možné řešit problémy, s nimiž se Romky potýkají, bez účinného právního 
rámce na úrovni EU i členských států. Na úrovni EU existují směrnice o rasové 
rovnoprávnosti (2000/43/ES) a směrnice o rovnoprávnosti v zaměstnávání (2000/78/ES), ty 
však nejsou příliš srozumitelné a často jsou neurčité. Například jazyk použitý v legislativě 
EU, pokud jde o několikanásobnou diskriminaci, která se dotýká Romek, je nejednoznačný. 
Nezabývá se ani diskriminací na základě národnosti, čehož se využívá jako výmluvy pro 
neustálou diskriminaci Romů3. Kromě toho mnoho členských států tyto směrnice stále ještě 
zcela neprovedlo a tím vzniká velký problém pro skupiny, které jsou historicky stavěny na 
okraj a diskriminovány, jako jsou Romové.4

Na úrovni členských států je třeba vytvořit účinný legislativní rámec proti diskriminaci, který 
se zaměří na zohledňování potřeb a zájmů Romů do celkového vytváření politik, přičemž se 
přihlédne k důležitým prvkům romské identity.

  
1 „Práva Romských žen jsou právy na důstojnost, rozmanitost a spravedlivou účast“, prezentace na slyšení 
Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (FEMM) EP o Romských ženách v EU, Miranda Vuolasranta, listopad 
2005.
2 Kocze, Angela. „Dvojí diskriminace Romských žen v Evropě“. Výbor pro práva žen a rovné příležitosti, schůze 
ze dne 26. listopadu 2003.
3 Evropská romská informační kancelář. Reakce na Zelenou knihu. 2004.
4 Evropské středisko pro sledování rasismu a xenofobie. „Přistěhovalci, menšiny a legislativa: dokumentace 
právních opatření a prostředků proti diskriminaci v 15 členských státech Evropské unie“, s. 117, 118. Prosinec 
2004.
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K zohledňování při vytváření politik dochází, pouze pokud se zaručí, že budoucí zákony a 
politiky nebudou podporovat diskriminaci Romů, že zákony a politiky, které vytvářejí 
diskriminaci, se zruší, a přijmou-li zvláštní opatření přihlížející k důležitým prvkům romské 
identity. Přestože mnohé členské státy provedly politiku proti diskriminaci na papíře, při 
provádění výše zmíněná kritéria postrádá. To je jeden z důvodů, proč se Romky stále ještě 
setkávají s dvojí diskriminací na základě pohlaví a národnosti. Pokud jde zejména o 
vzdělávání a zaměstnanost, měla by se zavést pozitivní opatření, jejichž cílem by bylo zlepšit 
situaci Romek v těchto dvou konkrétních oblastech. Kromě toho bychom měli podnítit diskusi 
a vytvoření politiky zohledňující pohlaví, která by se zabývala jinými potřebami Romek, než 
vyžaduje jejich tradiční role matek a pečovatelek.


