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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl romų tautybės moterų padėties Europos Sąjungoje

(2005/2164(INI))

– atsižvelgdamas į tai, kad Sąjunga ir jos institucijos nerimą arba net baimę dėl romų 
apskritai ir ypač dėl romų tautybės moterų padėties išsakė daugeliu atvejų, būtent šiuose 
dokumentuose ir šiais veiksmais: 
- 2005 m. balandžio 28 d. EP rezoliucijoje dėl romų padėties Europos Sąjungoje1,
- Europos Sąjungos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centro pranešime „Čigonės ir 

galimybės naudotis valstybine sveikatos priežiūra. Kliūčių panaikinimas“,
- svarbiame ir nerimą keliančiame Komisijos pranešime apie romų padėtį Europos 

Sąjungoje po plėtros, įskaitant tai, kad šiame pranešime nagrinėjant romų padėtį 
Europoje ypatingas dėmesys skiriamas lyčių aspektui2,

- Komisijos remiamais veiksmais, pvz., romų tautybės moterų padėties Ispanijos 
kalėjimuose tyrimu pagal Daphne programą,

– atsižvelgdamas į tai, kad keletas Europos Tarybos įstaigų taip pat išreiškė 
nepasitenkinimą romų padėtimi Europoje ir paragino politikos formuotojus ir įstatymų 
priėmėjus taisyti nepriimtiną romų, įskaitant moteris, padėtį Europoje. Tai paskelbta 
šiuose dokumentuose:
- Europos Tarybos parlamentinės asamblėjos rekomendacijoje 1203/1993 dėl čigonų 

Europoje, be kita ko, pabrėžiant romų tautybės moterų švietimo svarbą,
- Europos Tarybos Europos komisijos kovai su rasizmu ir netolerancija bendrosios 

politikos rekomendacijoje Nr. 3 dėl kovos su rasizmu ir romų bei čigonų 
netolerancija, kurioje pabrėžiama dviguba diskriminacija, su kuria susiduria romų 
tautybės moterys3,

- neseniai Europos Tarybos žmogaus teisių komisaro Alvaro Gil-Robleso paskelbtame 
pranešime „Romų, sintų ir klajoklių žmogaus teisių padėtis“4,

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Europos Parlemento ir Tarybos reglamento, įsteigiančio 
Europos lyčių lygybės institutą (KOM(2005) 0081 – C6-0083/2005 – 2005/0017(COD)),

– atsižvelgdamas į ESBO veiksmų planą, kuris skirtas romų ir sintų padėčiai ESBO erdvėje 
gerinti ir kuriame pabrėžiamas principas, kad reikia visais klausimais atsižvelgti į visus 
romų tautybės moterų interesus ir užtikrinti, jog jos galėtų visapusiškai dalyvauti visose 
gyvenimo srityse, ir romų bendradarbiavimo su romais (Roma to Roma)5 principas,

– atsižvelgdamas į Pekino deklaraciją dėl moterų teisių, kurios 32 straipsnyje numatyta, kad 
valstybės turi „dėti daugiau pastangų siekdamos užtikrinti, kad visos moterys ir merginos, 

  
1 Priimti tekstai, P6_TA(2005)0151.
2 Pranešimas „Romų padėtis Europos Sąjungoje po plėtros“, EK Užimtumo ir socialinių reikalų generalinis 
direktoratas, D3 skyrius, 2004.
3 Europos Tarybos Europos komisijos kovai su rasizmu ir netolerancija bendrosios politikos rekomendacija 
Nr. 3. „Kova su rasizmu ir romų bei čigonų netolerancija“. Strasbūras, 1998.
4 Alvaro Gil-Roblesas. Pranešimas „Romų, sintų ir klajoklių žmogaus teisių padėtis“. Europos Tarybos žmogaus 
teisių komisaras, Strasbūras, 2006.
5 ESBO veiksmų planas dėl romų ir sintų padėties ESBO erdvėje gerinimo, PC.DEC/566, 2003.
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susiduriančios su daugybe kliūčių, naudotųsi visomis žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis 
laisvėmis“1,

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Rasinės diskriminacijos panaikinimo komiteto bendrąją 
rekomendaciją Nr. XXVII dėl romų diskriminacijos (57-oji sesija, 2000 m.)2,

– atsižvelgdamas į Europos romų teisių centro (ERTC) ir jo partnerių organizacijų 
surinktus ir JT Moterų diskriminacijos panaikinimo komitetui pateiktus su valstybėmis 
narėmis, stojančiomis šalimis ir šalimis kandidatėmis susijusius dokumentus, į JT Moterų 
diskriminacijos panaikinimo komiteto rekomendacijas dėl romų tautybės moterų padėties 
ir į poreikį imtis skubių priemonių siekiant išspręsti įvairias problemas, su kuriomis 
susiduria romų tautybės moterys Europoje,

– atsižvelgdamas į Moterų teisių ir lyčių lygybės kontrolės komiteto pranešimą (A6-
0000/2006),

A. kadangi Europos Sąjunga – tai žmogaus teisėmis grindžiama valstybių sąjunga ir kadangi 
dabar valstybėse narėse, stojančiosiose šalyse ir šalyse kandidatėse romų tautybės 
moterys priklauso labiausiai pažeidžiamų asmenų grupei,

B. kadangi ES teisės aktų leidėjai ir politikos formuotojai yra priėmę daug teisės aktų ir 
sukūrę daug politikos krypčių, skirtų kovoti su dviguba diskriminacija rasės ir lyties 
pagrindu ir šios diskriminacijos pasekmėmis,

C. kadangi Europos teisės aktų leidėjams ir politikos formuotojams dar nepasisekė visiškai 
užtikrinti veiksmingos romų tautybės moterų lygybės ir vienodos šių moterų integracijos į 
Europos visuomenę gerbiant jų orumą,

D. kadangi romų tautybės moterys susiduria su akivaizdžia diskriminacija, įskaitant 
įvairiapusę diskriminaciją, kurią kursto labai paplitusi neapykanta čigonams,

E. kadangi pagal turimus duomenis kai kuriuose regionuose romų tautybės moterų 
gyvenimo trukmė yra trumpesnė negu kitų moterų,

F. kadangi esama užtektinai dokumentų, kuriuose nurodoma, kad romų tautybės moterys 
negali naudotis sveikatos priežiūra, ir sveikatos priežiūros paslaugos joms dažnai 
suteikiamos tik įvykus dideliam nelaimingam atsitikimui ir (arba) gimdant,

G. kadangi pastaraisiais metais Europoje romų tautybės moterys yra tapusios radikalių 
žmogaus teisių pažeidimų, įskaitant prievartinę sterilizaciją, aukomis; kadangi vienos 
valstybės narės skiria kompensacijas patyrusioms minėtą prievartą, todėl kitos turėtų taip 
pat elgtis,

H. kadangi romų tautybės moterų ir kitų moterų išsilavinimas labai skiriasi ir tai yra 
nepriimtina;3 kadangi daugelis romų tautybės mergaičių nebaigia pradinės mokyklos,1

  
1 Ketvirtoji pasaulinė konferencija moterų klausimais. Pekino deklaracija ir veiksmų platforma, 1995.
2 „Bendroji rekomendacija Nr. XXVII. Romų diskriminacija“. Jungtinių Tautų vyriausiasis žmogaus teisių 
komisaras. 57-oji sesija, 2000.
3 Turimais duomenimis, Rumunijoje 3 proc. romų tautybės moterų baigė vidurinę mokyklą, palyginti su 63 proc. 
vidurinį išsilavinimą turinčių moterų apskritai (Atviros visuomenės institutas, Atrinktų romų švietimo programų 
Centrinėje ir Rytų Europoje tyrimas; angl. Open Society Institute, Research on Selected Roma Education 
Programs in Central and Eastern Europe, 2002).



PR\603599LT.doc 5/11 PE 370.154v01-00

LT

I. kadangi rasinė izoliacija mokyklose ir neobjektyvios mokytojų ir administratorių 
nuostatos prisideda prie romų tautybės tėvų nedidelių lūkesčių, ypač susijusių su 
dukromis,

J. kadangi suaugusių romų tautybės moterų nedarbo lygis daugelyje vietovių yra kelis 
kartus didesnis negu kitų gyventojų,

K. kadangi šiuo metu daug romų tautybės moterų visoje Europoje gyvena tokiomis 
sąlygomis, kurios kelia pavojų jų sveikatai, ir kadangi daugelyje vietų jos gyvena nuolat 
jausdamos priverstinio iškeldinimo grėsmę;

L. kadangi romų tautybės moterys būna ir prekybos žmonėmis Europoje aukos,

M. kadangi neseniai Europos žmogaus teisių teisme buvo iškelta byla Jungtinių Tautų 
laikinajai misijai Kosove (UNMIK) kaltinant padarius didžiulės žalos daugeliui žmonių, 
įskaitant romų tautybės moteris ir mergaites2,

1. džiaugiasi pasiūlymu įkurti ES lyčių lygybės institutą ir rekomenduoja kame sukurti 
skyrių, dirbsiantį romų tautybės moterų Europos Sąjungoje klausimais;

2. ragina visos Europos Sąjungos valdžios institucijas tinkamai ištirti kaltinimus padarius 
didelių romų tautybės moterų žmogaus teisių pažeidimų, skubiai nubausti kaltininkus ir 
aukoms suteikti atitinkamą kompensaciją; todėl ragina valstybes nares kovą su 
prievartine sterilizacija laikyti vienu iš didžiausių prioritetų, imtis priemonių ir panaikinti 
rasiniu pagrindu atskirtas gimdymo palatas, užtikrinti, kad būtų rengiamos programos, 
pagal kurias būtų teikiamos paslaugos romų tautybės moterims, kurios tapo smurto 
šeimoje aukomis, itin greitai reaguoti į prekybos romų tautybės moterimis atvejus, ir 
ragina Komisiją remti vyriausybių ir pilietinės visuomenės iniciatyvas kovoti su 
minėtomis problemomis kartu apsaugant pagrindines aukų teises; 

3. ragina valstybes nares apsvarstyti visų politikos krypčių įgyvendinimą siekiant, kad jas 
įgyvendinant nebūtų izoliuojamos romų tautybės moterys; 

4. ragina valstybes nares imtis priemonių siekiant užtikrinti, kad visi gautų kokybišką 
išsilavinimą, t. y. priimti palankius teisės aktus, kuriais reikalaujama panaikinti mokyklų 
segregaciją, ir parengti konkrečius planus, kaip panaikinti izoliuotą, standartų 
neatitinkantį romų tautybės vaikų mokymą; 

5. ragina valstybes nares gerinti romų gyvenimo sąlygas, pvz., vietinėje teisėje pripažinti 
teisę gauti atitinkamą būstą, ištaisyti valstybės teisėje esamus trūkumus, susijusius su 
asmenų apsauga juos priverstinai iškraustant iš būsto, pasikonsultavus su susijusių 
bendruomenių atstovais patvirtinti išsamius romų lūšnynų gerinimo ir finansavimo 
planus, pavesti vietos valdžios institucijoms tiekti užtektinai geriamo vandens, elektros 
energijos, išvežti šiukšles, teikti viešojo transporto paslaugas ir nutiesti kelius;

     
1 Pranešimas „Stengiantis išvengti priklausomybės spąstų. Romai Centrinėje ir Rytų Europoje; angl. Avoiding 
Dependency trap- the Roma in Central and Eastern Europe)“, Jungtinių Tautų vystymosi programa (angl. 
UNDP), Bratislava, 2002.
2 Žr. Europos romų teisių centro pranešimą spaudai „Nuodijimo Kosove aukos iškėlė bylą Europos žmogaus 
teisių teisme; angl. Victims of Kosovo Poisoning Bring Lawsuit at European Court of Human Rights“, 2006 m. 
vasario 20 d., www.errc.org.
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6. ragina valstybes nares užtikrinti, kad visoms romų tautybės moterims būtų suteikiama 
pirminė, skubioji ir prevencinė sveikatos priežiūra, kurti ir įgyvendinti politiką, 
padėsiančią užtikrinti, kad net atokiausios bendruomenės galėtų naudotis visomis 
sveikatos priežiūros sistemos paslaugomis, ir pradėti rengti mokymus nediskriminavimo 
klausimais sveikatos priežiūros darbuotojams;

7. ragina vyriausybes kovoti su itin didžiuliu romų tautybės moterų nedarbu ir atkreipti 
ypatingą dėmesį į dideles tiesioginės diskriminacijos keliamas kliūtis įdarbinimo 
procedūros metu;

8. ragina patvirtinti „teigiamų pareigų“ koncepciją, pagal kurią būtų teisiškai reikalaujama, 
kad valstybės ir nevalstybiniai subjektai užtikrintų, jog romų tautybės moterims būtų 
atstovaujama proporcingai jų skaičiui tarp vietos gyventojų;

9. ragina vyriausybes ištirti kliūtis, trukdančias romų tautybės moterims imtis savarankiško 
verslo, ir rengti programas, kuriomis būtų sudaromos sąlygos verslininkėms ir 
savarankiškai dirbančioms romų tautybės moterims prieinamai, greitai ir nebrangiai 
registruotis, nustatyti kreditavimo, įskaitant nedidelius kreditus, būdus romų tautybės 
moterų įmonėms finansuoti, ir ragina Komisiją remti minėtus veiksmus pasitelkiant 
atitinkamas finansavimo priemones;

10. ragina Komisiją ir Parlamentą įkurti specialų fondą, skirtą plėtoti romų tautybės moterų ir 
jų organizacijų pajėgumus ir gerinti padėtį švietimo, užimtumo, vadovavimo ir politikos 
srityse; 

11. ragina Komisiją, pasitelkus savo daugelį finansinių priemonių, remti ypač į romų tautybės 
moteris orientuotą veiklą ir atsvarstyti finansavimo skyrimo taisykles, užtikrinti, kad būtų 
numatyta romų tautybės moterų integracijos nuostata, ir ragina valstybes nares imtis 
tokios pat praktikos nacionaliniu, regionų ir vietos institucijų lygmenimis;

12. rekomenduoja, kad Komisija imtųsi teisinių veiksmų ir skirtų atgrasančias mokestines 
baudas toms valstybėms narėms, kurios dar neperkėlė į savo teisę nediskriminavimo 
direktyvų1 ir (arba) visiškai praktiškai neįgyvendino su romų tautybės moterimis susijusių 
nuostatų; 

13. rekomenduoja valstybėms narėms pasinaudoti visais politikos procesais (pvz., atviru 
bendradarbiavimo metodu) siekiant plėtoti ir įgyvendinti politikos kryptis, kuriomis 
praktiškai užtikrinamos lygios romų tautybės moterų galimybės;

14. ragina Europos Sąjungos institucijas imtis iniciatyvos ir skatinti vyriausybes kaupti ir 
skelbti pagal lytį ir tautybę suskirstytus duomenis apie romų tautybės vyrų ir moterų
padėtį siekiant nustatyti švietimo, gyvenamosios vietos, užimtumo, sveikatos priežiūros ir 
kitų sričių pažangą; mano, kad ES turėtų raginti vyriausybes labiau informuoti valstybės 
administraciją ir visuomenę apie tai, kad etniniai duomenys gali būti kaupiami nekeliant 

  
1 Įskaitant direktyvas, priimtas laikantis po Amsterdamo sutarties iš dalies pakeisto EB sutarties 13 straipsnio, ir 
kitas susijusias direktyvas, kuriomis nustatomi ES teisėje numatyto moterų diskriminacijos draudimo mastas ir 
aspektai.  
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grėsmės asmens tapatybei, ir turėtų skatinti vyriausybes naudoti visus esamus, saugius ir 
naujoviškus metodus;

15. ragina skubiai įkurti fondą metiniam Romų tautybės moterų forumui Europos Sąjungoje 
rengti;

16. ragina visas ES institucijų ir (arba) valstybių narių iniciatyvas ir veiksmus įgyvendinti 
glaudžiai bendradarbiaujant su romų tautybės moterimis; 

17. paveda EP Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 
parlamentams, šalių kandidačių bei stojančiųjų šalių vyriausybėms ir parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Rengdamas pranešimo projektą, diskutavau ir su viešaisiais, ir su privačiaisiais Europos 
Sąjungos subjektais. Štai kelios diskusijos:
- keitimasis nuomonėmis su „Romų moterų iniciatyva“;

- būdama romų kilmės moteris, pati patyriau beveik tokią pačią diskriminaciją, kokią patiria 
romų moterys Europoje; 

- būdama antropologė, studijavau romų moterų padėtį lankydama romų bendruomenes ir 
asmeniškai stebėdama jų patirtį;  

- būdama EP narė, pernai lankydamasi Graikijoje ir Makedonijoje, vėl susidūriau su romų 
moterų išnaudojimu; 

- teko dalyvauti viešame romų moterų klausimo svarstyme Europos Parlamente dalyvaujant 
romų moterų NVO organizacijų atstovėms;

- 2004 m. rugsėjo 27 d. teko keistis nuomonėmis su Vladimir Spidla, Europos Komisijos 
nariu, atsakingu už užimtumą ir lyčių lygybę, priverstinės sterilizacijos, kurią patiria romų 
moterys, klausimais.

Pranešėja apgailestauja, kad šiame pranešime nebuvo galima panaudoti Berlyno lyginamųjų 
socialinių tyrimų instituto atlikto projekto „Ekonominė ir socialinė romų moterų (RomWom) 
padėtis“, nes RomWom ataskaitos išvados, baigiant rengti šį pranešimą, dar nebuvo galutinai 
parengtos.

Šis pranešimas iš pranešimų apie skurdą, socialinę atskirtį ir lygias galimybes yra pirmasis, 
kuriuo pabrėžiama sudėtinga ir daugialypė romų moterų Europos Sąjungos valstybėse narėse 
patiriama diskriminacija. Romų moterys visoje Europoje susiduria su diskriminacija ne tik dėl 
lyties, bet ir dėl etninės priklausomybės, nes labai paplitęs neigiamas nusistatymas prieš 
čigonus. Romų gyventojų įvairovė visoje Europoje sukuria daug problemų, kurias patiria 
romų moterys. Dėl daugybės įvairių situacijų šis analizuojamas klausimas itin sudėtingas1.

Todėl gvildenant problemas, su kuriomis susiduria romų moterys, reikia nepamiršti kelių 
kriterijų: romų grupės, kuriai jos priklauso, jų gyvenamosios vietos – miesto ar kaimo, 
šeiminės padėties – ištekėjusių ar netekėjusių (pastarojoje kategorijoje taip pat yra vienišų 
motinų grupė), socialinės grupės, kuriai jos priklauso, gyventojų daugumos kultūros ypatybių, 
jų religijos.

Kad ir kokie būtų skirtumai, su tam tikromis problemomis susiduria romų dauguma: 
diskriminacija švietimo srityje – ir mokykloje, ir bendruomenėje, taip pat užimtumo ir 
sveikatos apsaugos prieinamumo srityse. Nors diskriminacija, su kuria susiduria romų 
gyventojai, vis labiau pripažįstama, teigiamų poslinkių labai nedaug2. Daugialypė romų 

  
1 EK pranešime „Romų padėtis išsiplėtusioje Europos Sąjungoje“, siekiant apimti visą grupių įvairovę, 
vartojami terminai „romai“, „čigonai“, „klajokliai“.
2 Žr. to paties pranešimo p. 1, santrauką.
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moterų diskriminacija ir socialinė atskirtis didina skurdą, kuriame daugelis jų jau gimsta, ir 
atima iš jų žmogišką orumą.

Nors ir daugėja pastangų spręsti Europos gyventojų įvairovės klausimus, lyčių lygybės 
politika romų moterų atžvilgiu prasideda nuo „esamos“ (vidutinės klasės europiečiui tai 
tinka), o romų moterys ir kitos socialiai nuskriaustos ir atskirtos moterys šio lygio dar ilgai 
nepasieks. Mažumoms ir ypač romų moterims itin svarbu būti įtrauktoms į valstybių narių ir 
Europos Sąjungos institucijų politiką ir veiksmus, kuriais sprendžiami lyčių lygybės ir rasinės 
bei etninės diskriminacijos klausimai1.

Kaip ir vyriškos lyties kolegoms, daugeliui romų mergaičių arba visiškai užkertamas kelias į 
švietimo sistemas, arba jos skiriamos į atskirtas mokyklas ar klases – dažnai „specialiąsias 
klases“, neatitinkančias jų švietimo poreikių. Ši rasinė atskirtis kartu su neobjektyviu 
mokytojų požiūriu didina vaikų nevisavertiškumą. Tačiau romų mokinės susiduria ir su 
papildomomis švietimo kliūtimis, nes dažnai jos verčiamos itin jaunos mesti mokyklą ir 
padėti rūpintis jaunesniais broliais ar seserimis arba atlikti kitas namų ruošos pareigas.  
Spaudimas anksti ištekėti taip pat mažina romų mergaičių galimybes gauti išsilavinimą2. 
Kadangi išsilavinimas yra viena iš svarbiausių priemonių išvengti skurdo, dviguba 
diskriminacija, su kuria susiduria romų moterys švietimo srityje, reiškia, kad joms bus itin 
sunku išvengti skurdo.

Romų moterys susiduria su išankstiniais nusistatymais samdant, keliant į aukštesnes pareigas 
ir atlyginimo atžvilgiu. Be to, daugelis romų moterų lieka visiškai atskirtos nuo formaliosios 
ekonomikos, nes turi ribotas galimybes įgyti išsilavinimą, neturi deramų namų, galimybės 
gauti deramą sveikatos priežiūrą, jų galimybes riboja ir tradiciniai lyčių vaidmenys, bendra 
atstumtis, patiriama iš daugumos bendruomenės. Suaugusiųjų romų moterų nedarbas 
daugelyje vietų yra daug kartų didesnis nei daugumos gyventojų.   

Visoje Sąjungoje ir romų gyventojai apskritai, ir ypač moterys gauna mažesnius atlyginimus 
nei rasinės daugumos gyventojai ir vyrai.   

Romų moterys taip pat patiria diskriminaciją sveikatos apsaugos srityje3. Įvairiose Europos 
šalyse bendrosios praktikos gydytojai atsisako teikti sveikatos apsaugos paslaugas romams dėl 
to, kad jie yra „kažkieno kito atsakomybė“. Patalpos atskiriamos erdvės požiūriu dėl to, kad 
romų moterys esančios „nešvarios“, „vagišės“ ir „asocialios“. Yra dokumentų, liudijančių, 
kad romų moterys dažnai gauna sveikatos apsaugos paslaugas tik itin skubiu atveju, o kartais 
net ir tuomet negauna. Todėl romų moterims dažnai neprieinama nei pirminė, nei prevencinė 
sveikatos apsauga. Rezultatas – pranešama, kad vidutinė romų moterų gyvenimo trukmė kai 
kuriose vietose yra dešimt metų trumpesnė nei daugumos moterų, o vaikų mirtingumo 
rodikliai irgi daug didesni.

  
1 Žr. „Romani Women in the European Union: Realities and Challenges“ Nicoleta Bitu, OSI Network Women 
Program, Romų moterų iniciatyva, 2005 m. lapkričio 23 d. pranešimas svarstymo EP Moterų teisių ir lyčių 
lygybės komitete metu tema „Romų moterų padėtis ES“.

2 Pvz., žr. 2003 m. birželio 29 d. pranešimą dėl Atviros visuomenės instituto romų moterų forumo „A Place at 
the Policy Table“.
3 Europos rasizmo ir ksenofobijos stebėjimo centras. Breaking the Barriers – Romani Women and Access to 
Public Health Care (2003).
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Reprodukcinių teisių srityje pernai buvo pranešimų apie sterilizacijos atvejus dviejose 
valstybėse narėse. Nepaisydamos faktinių įrodymų, vyriausybės delsia nuosekliai spręsti 
kompensacijos aukoms klausimą.

Daugelis romų moterų gyvena netinkamuose namuose, dažnai nesaugiomis ir nesveikomis 
sąlygomis. Priverstinis iškeldinimas taip pat yra plačiai paplitusi romų bendruomenių 
problema.

Romų moterys dažnai gyvena tradicinėse patriarchalinėse bendruomenėse, galinčiose 
smurtauti prieš jas ir atimančiose iš jų pagrindines pasirinkimo laisves. Romų moterys visoje 
Europoje dažnai tampa ir prekybos žmonėmis aukomis. Neseniai UNMIK gavo skundą, kad 
daugeliui subjektų, įskaitant romų moteris, buvo padaryta itin didelė žala.

Masinė ES žiniasklaida nė kiek nepadeda keisti esamo neobjektyvaus požiūrio į romus, o jį tik 
stiprina. Dabar žinoma, kad stereotipinį romų įvaizdį sudaro moterys ir vaikai, dažnai 
vaizduojami spaudoje ir knygose.1

Nors plačiai pripažįstama, kad įvairiuose visuomenės sluoksniuose egzistuoja romų moterų 
diskriminacijos ir atstumties problema, ją sunku įrodyti, nes trūksta duomenų, išskirstytų 
pagal lytį ir etninę priklausomybę. Reikia, kad vyriausybės rinktų duomenis, siekdamos 
išspręsti problemas, su kuriomis susiduria romų moterys, ir kartu gerbdamos mažumų orumą 
ir privatumą. 

Nors ir yra romų moterų, kurios tampa pastebimomis visuomenėje asmenybėmis, dauguma 
romų moterų neįtraukiamos į sprendimų, darančių poveikį jų gyvenimui, priėmimą. Reikia 
pertvarkyti Europos ir nacionalinę politiką siekiant geriau kovoti su diskriminacija, su kuria 
susiduria romų moterys. Ypač lyčių integracijos politikos priemonėmis reikia iš naujo 
pripažinti tai, kad daugelis moterų yra papildomai diskriminuojamos dėl etninės 
priklausomybės arba kultūros. Lyties aspektas į diskusijas dėl rasinės romų diskriminacijos 
buvo įtrauktas visai neseniai2, bet aišku, kad, formuojant veiksmingas politikos priemones, 
skirtas gerinti romų moterų padėtį Europoje, reikia vienodai atsižvelgti į lyties ir rasės 
aspektus.

Aišku, kad problemų, su kuriomis susiduria romų moterys, negalima spręsti neturint 
veiksmingo teisinio pagrindo ir ES, ir valstybių narių lygmeniu. ES lygmeniu egzistuojančios 
Rasių lygybės direktyva (2000/43/EB) ir Užimtumo bendrųjų pagrindų direktyva 
(2000/78/EB) ne visais aspektais yra išsamios ir dažnai dviprasmiškos. Pvz., daugeriopos 
diskriminacijos, su kuria susiduria romų moterys, klausimu ES teisės aktų formuluotės yra 
neaiškios. Jose taip pat nekalbama apie diskriminaciją dėl tautybės, o tai naudojama kaip 
pasiteisinimas dėl besitęsiančios romų diskriminacijos 3. Be to, daugelis valstybių narių dar 
galutinai neįgyvendino šių direktyvų, ir dėl to kyla didžiausios problemos istoriškai 

  
1 „Romų moterų teisės yra teisės į orumą, įvairovę ir vienodą dalyvavimą“, 2005 m. lapkričio mėn. pirmasis 
Miranda Vuolasranta pranešimas EP Moterų teisių ir lyčių lygybės komitete svarstymo dėl romų moterų teisių 
ES metu
2 Kocze, Angela. „Dviguba diskriminacija, su kuria susiduria romų moterys Europoje“. Moterų teisių ir lyčių 
lygybės komiteto 2003 m. lapkričio 26 d. posėdis.
3 Europos romų informacijos biuras. Atsakymai dėl Žaliosios knygos. 2004.
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atstumtoms ir diskriminuojamos grupėms, pvz., romams1
.  

Valstybių narių lygmeniu reikia veiksmingo kovos su diskriminacija teisinio pagrindo, kuriuo 
būtų siekiama integruoti romų poreikius ir interesus į bendras politikos priemones, 
atsižvelgiant į pagrindinius romų identiteto bruožus.

Integraciją į politikos priemones galima pasiekti tik tuomet, kai bus nustatyta, kad būsimais 
teisės aktais ir politikos priemonėmis nepalaikoma romų diskriminacija, kai bus panaikinti 
teisės aktai ir politikos priemonės, kuriančios diskriminaciją, ir kai bus numatytos specialios 
priemonės, kuriomis būtų atsižvelgiama į pagrindinius romų identiteto bruožus. Nors daugelis 
valstybių narių įgyvendino nediskriminavimo politiką dokumentuose, pirmiau minėti kriterijai 
nėra įgyvendinti. Tai viena iš priežasčių, dėl kurių romų moterys vis dar susiduria su dviguba 
diskriminacija dėl lyties ir etninės priklausomybės. Ypač švietimo ir užimtumo srityje reikia 
imtis teigiamų priemonių, kurios būtų konkrečiai skirtos gerinti romų moterų padėtį šiose 
dviejose srityse. Be to, turime stiprinti diskusijas ir intensyviau kurti lyčių lygybės politikos 
priemones, kuriomis būtų sprendžiamas kitų romų moterų poreikių, ne vien tik motinos ir 
aprūpintojos vaidmens, klausimas. 

  
1 EUMC. "Migrants, minorities and legislation: Documenting legal measures and remedies against 
discrimination in 15 Member States of the European Union", 117, 118 psl. 2004 m. gruodžio mėn.


