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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par romu sieviešu stāvokli Eiropas Savienībā
(2005/2164(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā to, ka Eiropas Savienība un tās iestādes savos dokumentos un darbībās 
vairākkārt ir paudušas bažas un pat trauksmi par romu stāvokli kopumā un īpaši attiecībā 
uz romu sievietēm, tostarp: 
- Eiropas Parlamenta 2005. gada 28. aprīļa rezolūcijā par romu stāvokli Eiropas 

Savienībā1,
- Eiropas Rasisma un ksenofobijas uzraudzības centra (EUMC) ziņojumā „Romu 

sievietes un valsts veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība — šķēršļu novēršana”,
- Komisijas svarīgajā un satraucošajā ziņojumā par romu situāciju paplašinātā Eiropas 

Savienībā, kurā īpaša uzmanība veltīta dzimumu aspektiem saistībā ar romu stāvokli 
Eiropā2,

- Komisijas atbalstītās darbībās, tādās kā Daphne programmas pētījums par romu 
sieviešu stāvokli Spānijas cietumos, 

– ņemot vērā to, ka daudzas Eiropas Padomes iestādes arī ir paudušas neapmierinātību ar 
romu sieviešu stāvokli Eiropā un ir mudinājušas politikas veidotājus un likumdevējus 
labot nepieņemamo romu, tostarp romu sieviešu, stāvokli, izmantojot šādus dokumentus:
- Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas Ieteikumu 1203/1993 par čigāniem 

Eiropā, kurā, cita starpā, atzīmēta romu sieviešu izglītības nozīme,
- Eiropas Padomes Eiropas komisijas pret rasismu un neiecietību Vispārējās politikas 

ieteikumu Nr. 3 par cīņu pret rasismu un neiecietību attiecībā pret romiem/čigāniem, 
kurā uzsvērts, ka romu sievietes tiek dubulti diskriminētas — kā sievietes un kā 
romi/čigāni3,

- nesen publicēto Eiropas Padomes cilvēktiesību komisāra Alvaro Gil-Robles ziņojumu 
par romu, sinti un klejotāju cilvēktiesību stāvokli Eiropā4,

– ņemot vērā priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Eiropas Dzimumu 
līdztiesības institūta izveidi (KOM(2005)0081 – C6-0083/2005 - 2005/0017(COD)),

– ņemot vērā EDSO Rīcības plānu romu un sinti stāvokļa uzlabošanai EDSO darbības 
teritorijā, kurā uzsvērts, ka visos jautājumos attiecībā uz romu sievietēm jāņem vērā viņu 
intereses un jānodrošina romu sieviešu piedalīšanās visās dzīves jomās, kā arī jāīsteno 
romu tautības sadarbības princips5,

– ņemot vērā Ceturtās pasaules sieviešu konferences Pekinas deklarācijas par sieviešu 
  

1 Pieņemtie teksti, P6_TA(2005)0151.
2 Ziņojums „Romu situācija paplašinātā Eiropas Savienībā”, EK Nodarbinātības, sociālo lietu un vienlīdzīgu 
iespēju ģenerāldirektorāts, D3 nodaļa, 2004. g.
3  Eiropas Padomes Eiropas komisijas pret rasismu un neiecietību Vispārējās politikas ieteikums Nr. 3 par cīņu 
pret rasismu un neiecietību attiecībā pret romiem/čigāniem, Strasbūra, 1998.g.
4 Eiropas Padomes cilvēktiesību komisāra Alvaro Gil-Robles ziņojums par romu, sinti un klejotāju cilvēktiesību 
stāvokli Eiropā, Strasbūra, 2006. g.
5 EDSO Rīcības plāns romu un sinti stāvokļa uzlabošanai EDSO darbības teritorijā, PC. DEC/566, 2003. g.



PR\603599LV.doc PE 370.154v01-004/11 PR\603599LV.doc

LV

tiesībām 32. pantu, kurš paredz, ka valstīm nepieciešams „intensificēt pūles, lai sievietes 
un meitenes, kam jāpārvar daudzi šķēršļi, lai gūtu iespējas un pilnveidotos, varētu īstenot 
savas cilvēktiesības un pamatbrīvības”1,

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Rasu diskriminācijas novēršanas komitejas 
(CERD) vispārējo XXVII ieteikumu „Pret romiem vērstā diskriminācija” 2000. gada 
57. sesijā2,

– ņemot vērā Eiropas Čigānu tiesību centra (ERRC) kopā ar partnerorganizācijām 
apkopotos dokumentus, kuri ir iesniegti ANO Komitejai sieviešu diskriminācijas 
jautājumos (UN CEDAW) attiecībā uz ES dalībvalstīm, pievienošanās sarunvalstīm un 
kandidātvalstīm, un ņemot vērā UN CEDAW ieteikumus saistībā ar romu sieviešu 
stāvokli un nepieciešamību veikt neatliekamus pasākumus, lai atrisinātu dažādās 
problēmas, ar kurām saskaras romu sievietes Eiropā,

– ņemot vērā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas ziņojumu (A6-
0000/2006),

A. tā kā Eiropas Savienība pirmkārt ir veidota kā uz cilvēktiesībām balstīta valsts iekārta un 
tā kā mūsdienās romu sievietes gan individuāli, gan kopumā pieder pie apdraudētākajām 
personām dalībvalstīs, pievienošanās sarunvalstīs un kandidātvalstīs;

B. tā kā ES likumdevēji un politikas veidotāji ir pieņēmuši apjomīgu tiesību aktu kopumu un 
izstrādājuši daudzas politiskās nostādnes, lai mēģinātu novērst gan rasu un dzimumu 
diskrimināciju, gan abu šo diskrimināciju apvienošanas sekas;

C. tā kā Eiropas politikas veidotājiem un likumdevējiem vēl nav izdevies nodrošināt pilnīgu 
un efektīvu romu sieviešu līdztiesību un to līdztiesīgu, cieņas pilnu iekļaušanu Eiropas 
sabiedrības dzīvē; 

D. tā kā romu sievietes saskaras ar diskrimināciju galējā pakāpē, kas ietver vairākkārtēju un 
kompleksu diskrimināciju, kuru pastiprina ļoti plaši izplatīti stereotipi, ko pazīst kā 
rasismu pret čigānu tautības pārstāvjiem (anti-gypsysism),

E. tā kā saskaņā ar EP rīcībā esošo informāciju romu sieviešu dzīves ilgums dažos reģionos 
ir par desmit gadiem īsāks nekā citām sievietēm;

F. tā kā ir savākta pietiekama dokumentācija par to, ka romu sievietes ir īpaši atstumtas 
veselības aprūpes jomā un ka viņām ir pieejama veselības aprūpe vienīgi galējas 
neatliekamās palīdzības nepieciešamības gadījumā un/vai dzemdībās;

G. tā kā romu sievietes Eiropā pēdējo gadu laikā ir bijušas galēju cilvēktiesību pārkāpumu, 
tostarp piespiedu sterilizācijas, upuri; tā kā dažas dalībvalstis ir paredzējušas pasākumus 
šādu pārestību izlīdzināšanai, taču citām tas vēl ir jādara; 

  
1 Ceturtā pasaules sieviešu konference, Pekinas deklarācija un rīcības platforma, 1995. g.
2 Vispārējais XXVII ieteikums „Pret romiem vērstā diskriminācija”, ANO Augstais komisārs cilvēktiesību 
jautājumos, 57. sesija, 2000. g.
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H. tā kā izglītības līmeņa atšķirības romu sievietēm, salīdzinot ar pārējo tautību pārstāvēm, ir 
nepieņemami lielas1un tā kā ļoti daudzām romu meitenēm neizdodas iegūt 
pamatizglītību2;

I. tā kā rasu segregācija skolās un skolotāju un administrācijas aizspriedumainā attieksme ir 
iemesls tam, ka romu vecākiem nav lielas izredzes izskolot savus bērnus, jo īpaši meitas;

J. tā kā bezdarba līmenis pieaugušajām romu sievietēm daudzviet ir vairākas reizes augstāks 
nekā pārējiem iedzīvotājiem;

K. tā kā daudzas romu sievietes visā Eiropā pašlaik dzīvo veselību apdraudošos mājokļos un 
tā kā daudzviet romu sievietēm tiek pastāvīgi draudēts ar izlikšanu no mājokļa;

L. tā kā romu sievietes Eiropā ir cilvēku tirdzniecības upuru skaitā; 
M. tā kā nesen Eiropas Cilvēktiesību tiesā ir iesniegta prasība pret ANO Pagaidu 

administrācijas misiju Kosovā (UNMIK), atsaucoties uz milzīgo ļaunumu, kas nodarīts 
ļoti daudziem cilvēkiem, tostarp romu sievietēm un meitenēm3, 

1. atzinīgi vērtē priekšlikumu nodibināt ES Dzimumu līdztiesības institūtu un iesaka tajā 
izveidot nodaļu, kas nodarbotos ar jautājumiem par romu sieviešu stāvokli Eiropas 
Savienībā;

2. prasa valsts iestādēm visā Eiropas Savienībā nekavējoties izmeklēt apsūdzības par 
galējiem cilvēktiesību pārkāpumiem attiecībā uz romu sievietēm, bez kavēšanās sodīt 
vainīgos, kā arī nodrošināt atbilstīgu kompensāciju upuriem, un šajā sakarā prasa 
dalībvalstīm par vienu no prioritātēm uzskatīt piespiedu sterilizācijas jautājuma 
risināšanu, kā arī veikt aktīvus pasākumus, lai izbeigtu rasu segregāciju dzemdību 
nodaļās, nodrošināt, ka tiek izstrādātas programmas pakalpojumu sniegšanai romu 
upuriem, kas cietuši no vardarbības ģimenē, īpašu modrību veltīt romu sieviešu 
tirdzniecības novēršanai, un prasa Komisijai atbalstīt valdību un pilsoniskās sabiedrības 
iniciatīvas, kas vērstas uz šo problēmu risināšanu, vienlaikus nodrošinot upuriem cilvēku 
pamattiesības; 

3. prasa dalībvalstīm pārskatīt visu politisko pamatnostādņu īstenošanu, lai nodrošinātu, ka 
to piemērošana neizraisa romu sieviešu atstumšanu; 

4. mudina dalībvalstis veikt pasākumus, lai nodrošinātu visiem vienlīdzīgu piekļuvi 
kvalitatīvai izglītībai, tostarp, pieņemot tiesību aktus, kuros izvirzīta skolu desegregācijas 
prasība, un izstrādājot plānu precizējumus, lai izbeigtu situāciju, ka romu bērni saņem 
nošķirtu un zemāku standartu izglītību; 

5. mudina dalībvalstis uzlabot stāvokli romu mājokļu jomā, savos tiesību aktos atzīstot viņu 
tiesības uz pienācīgu mājokli un paredzot personām aizsardzību, kuras pašlaik nav, pret 
izlikšanu no mājokļa, kā arī, konsultējoties ar attiecīgo kopienu pārstāvjiem, pieņemot 
visaptverošus plānus par romu graustu rajonu uzlabošanu un finansēšanu, pieprasot 

  
1 Saskaņā ar EP rīcībā esošo informāciju Rumānijā pabeigta vidusskolas izglītība ir 3% romu sieviešu, salīdzinot 
ar 63% sieviešu kopumā (Atvērtās sabiedrības institūta pētījums par nošķirtām izglītības programmām romiem 
Centrālajā un Austrumeiropā, 2002. g.)
2 Ziņojums „Izvairīšanās no atkarības slazda – romi Centrālajā un Austrumeiropā”, UNDP, Bratislava, 2002. g.
3 Sk. Eiropas Čigānu tiesību centra (ERRC) 2006. g. 20. februāra paziņojumu presei „Kosovas saindēšanās upuri 
iesniedz prasību Eiropas Cilvēktiesību tiesā”, 2006. g. 20. februārī, tīmekļa vietnē  www.errc.org.



PR\603599LV.doc PE 370.154v01-006/11 PR\603599LV.doc

LV

vietējām pašvaldības iestādēm nekavējoties tos nodrošināt ar pienācīgu dzeramo ūdeni, 
elektrību, atkritumu izvešanu, sabiedrisko transportu un ceļiem;

6. prasa dalībvalstīm nodrošināt romu sievietēm iespēju saņemt primāro, neatliekamo un 
profilaktisko veselības aprūpi, kā arī izstrādāt un īstenot politiskās nostādnes, ar ko 
garantē, ka pat vismazāk nodrošinātajām kopienām ir plašas iespējas saņemt veselības 
aprūpi, un mudina ieviest veselības darbinieku apmācību attiecībā uz rasu aizspriedumu 
pārvarēšanu;

7. prasa valdībām risināt jautājumu par ļoti augsto romu sieviešu bezdarba līmeni un īpašu 
vērību pievērst nopietniem šķēršļiem, kurus izraisa tieša diskriminācija darbā 
pieņemšanas procedūrās; 

8. prasa pieņemt „pozitīvu saistību” jēdzienu, kas nozīmē, ka tiesību aktos jāparedz prasība 
valsts un nevalstiskām struktūrām nodrošināt, ka romu sievietes tajās tiek pārstāvētas 
proporcionāli to skaitam vietējo iedzīvotāju kopskaitā;

9. prasa dalībvalstīm pētīt šķēršļus, kuri kavē romu sieviešu pašnodarbinātību, un radīt 
programmas, kas dotu romu sievietēm uzņēmējām un pašnodarbinātām personām pieeju 
ātrai un lētai reģistrācijai, kā arī izstrādāt noteikumus pieejamam kredītam, tostarp 
mikrokredītam, lai finansētu romu sieviešu uzņēmumus, un prasa Komisijai atbalstīt šīs 
darbības ar atbilstīgu finansēšanas mehānismu palīdzību; 

10. aicina Komisiju un Parlamentu izveidot īpašu fondu gan romu sieviešu, gan viņu 
organizāciju iespēju attīstībai un vairošanai izglītībā, nodarbinātībā, vadībā un līdzdalībā 
politikā; 

11. prasa Komisijai ar daudzu atbilstīgu finansēšanas mehānismu palīdzību atbalstīt 
pasākumus, kuros sevišķa uzmanība pievērsta romu sievietēm, un pārskatīt noteikumus 
par visa finansējuma piesaisti, lai nodrošinātu, ka īpaši noteikumi ir paredzēti romu 
sieviešu iekļaušanai, un prasa dalībvalstīm veikt līdzīgus pasākumus valsts, reģionālā un 
vietējo iestāžu līmenī;

12. iesaka Komisijai uzsākt tiesas procesus un galu galā piedzīt preventīvus naudas sodus no 
dalībvalstīm, kuras vēl nav transponējušas diskriminācijas novēršanas direktīvas1 savos 
tiesību aktos un/vai attiecībā uz romu sievietēm tos pilnībā nav īstenojušas dzīvē;  

13. iesaka dalībvalstīm efektīvi izmantot politikas procesus, piemēram, koordinācijas atvērto 
metodi, lai izstrādātu un īstenotu politiskās nostādnes romu sieviešu pilnīgas līdztiesības 
reālai nodrošināšanai;

14. prasa Eiropas Savienības iestādēm uzņemties vadību, lai mudinātu dalībvalstu valdības 
vākt un publicēt datus atsevišķi pa dzimumiem un etnisko piederību attiecībā uz romu 
vīriešu un sieviešu stāvokli, lai novērtētu sasniegto izglītībā, mājokļu jautājumā, 
nodarbinātībā, veselības aprūpē un citās jomās;  uzskata, ka ES jāprasa valdībām veidot 

  
1 Tai skaitā direktīvas, kas pieņemtas saskaņā ar pēc Amsterdamas Līguma grozīto EK Līguma 13. pantu, kā arī 
attiecīgās direktīvas, kurās precizēta ES tiesību aktos noteiktā diskriminācijas pret sievietēm aizlieguma darbības
joma un dimensija.  
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valsts iestāžu un sabiedrības izpratni par to, ka etniskos datus iespējams vākt, 
neapdraudot personas identifikāciju, un jāmudina valdības izmantot jebkuras pašreizējās 
drošās un inovatīvās metodoloģijas; 

15. aicina steidzami radīt fondu ikgadējā Romu sieviešu ES foruma organizēšanas atbalstam;

16. aicina steidzami īstenot visas attiecīgās ES iestāžu un/vai dalībvalstu iniciatīvas un 
darbības, ņemot vērā romu sieviešu viedokli; 

17. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu, 
pievienošanās sarunvalstu un kandidātvalstu valdībām un parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

Sagatavojot sava ziņojuma projektu, apspriedos gan ar valsts iestādēm, gan privātpersonām
Eiropas Savienībā. Šajās apspriedēs notika:
- viedokļu apmaiņa ar Romu sieviešu iniciatīvu;

- es kā romu sieviete esmu tieši sastapusies ar tādu pašu diskrimināciju, ar kādu sastopas romu 
sievietes visā Eiropā;

- es kā antropoloģe esmu pētījusi romu sieviešu stāvokli, apmeklējot romu kopienas un 
personīgi apzinot viņu piedzīvoto. Kā Eiropas Parlamenta deputāte, kad pagājušā gadā 
apmeklēju Grieķiju un Maķedoniju, tieši pieredzēju romu sieviešu vajāšanu;

- romu sieviešu jautājuma publiska uzklausīšana Eiropas Parlamentā ar romu sieviešu NVO 
pārstāvju piedalīšanos;

- viedokļu apmaiņa 2004. gada 27. septembrī ar ES nodarbinātības un sociālo lietu komisāru 
Vladimir Spidla par romu sieviešu piespiedu sterilizāciju.

Referente nožēlo, ka šajā ziņojumā nevar izmantot ziņojumu par projektu „Romu sieviešu 
(RomWom) ekonomiskais un sociālais stāvoklis”, ko sagatavoja Berlīnes Salīdzinošo sociālo 
pētījumu institūts, jo šī ziņojuma pabeigšanas laikā RomWom ziņojuma secinājumi nebija līdz 
galam pabeigti.

Šis ziņojums, kas ir viens no ziņojumu virknes par nabadzību, sociālo atstumtību un 
vienlīdzīgām iespējām, ir pirmais, kurā uzsvērta kompleksā, daudzveidīgā diskriminācija, ar 
ko saskaras romu sievietes Eiropas Savienības dalībvalstīs. Romu sievietes visā Eiropā 
saskaras ne tikai ar dzimuma, bet arī ar savas etniskās grupas diskrimināciju, kurai pamatā ir 
plaši izplatītā nepatika pret čigāniem. Tajā pašā laikā virkni problēmu, ar ko saskaras romu 
sievietes, rada ES esošā romu iedzīvotāju kopuma dažādība. Šā analizējamā jautājuma 
ārkārtējā sarežģītība izriet no minētās situāciju daudzveidības1.

Tāpēc, analizējot problēmas, ar ko saskaras romu sievietes, jāņem vērā daži kritēriji: sieviešu 
piederība noteiktai romu grupai, dzīvesvieta – pilsēta vai lauki, ģimenes stāvoklis – precējušās 
vai neprecējušās (pēdējā kategorijā ir iekļauta arī vientuļo māšu grupu), piederība sociālajai 
grupai, vairuma iedzīvotāju kultūras specifiskās iezīmes, reliģiskā piederība.

Lai kādas arī nebūtu atšķirības, vairumam sieviešu jāsastopas ar problēmu kopumu, 
piemēram, diskriminācija izglītības (gan skolā, gan kopienā) un nodarbinātības jomā un 
veselības aprūpes pieejamība. Lai arī arvien vairāk tiek atzīts, ka romu iedzīvotājiem
jāsaskaras ar diskrimināciju, ļoti maz ir darīts, lai situāciju uzlabotu2. Romu sieviešu 
daudzveidīgā diskriminācija un sociālā atstumtība vēl sāpīgāk liek viņām apzināties 
nabadzību, kurā daudzas no viņām dzimušas, tā dziļi aizskarot viņu cilvēcisko cieņu.

  
1 EK ziņojumā „Romu situācija paplašinātajā ES” ir izmantoti termini „romi”, „čigāni”, „ceļotāji”, lai aptvertu 
dažādās grupas.
2 Skat. šī ziņojuma kopsavilkumu 1. lpp. 
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Kaut arī ir arvien vairāk centienu pievērsties Eiropas iedzīvotāju dažādībai, mēs redzam, ka 
attiecībā uz romu sievietēm dzimumu vienlīdzības politika sākas no vārda „noteikts” (attiecas 
uz Eiropas vidusšķiru), kas romu un citām marginālu un sociāli atstumtu grupu sievietēm vēl 
ilgi nebūs sasniedzams. Minoritātes un jo īpaši romu sievietes paziņo, ka vēlas piedalīties 
dalībvalstu politikā un darbībās, kā arī strādāt Eiropas Savienības iestādēs, kad tiks risinātas 
gan dzimumu līdztiesības, gan rasu un etniskās diskriminācijas problēmas1.

Daudzas romu meitenes tāpat kā romu zēni ir vai nu pilnībā izstumtas no izglītības sistēmām, 
vai arī ievietotas segregētajās skolās vai klasēs, bieži vien „īpašās klasēs”, kas neatbilst viņu 
izglītības vajadzībām. Šīs rasu segregācija apvienota ar skolotāju tendenciozo attieksmi rada 
bērnos nepilnvērtības sajūtu. Tomēr romu skolnieces saskaras ar vēl vienu šķērsli, kas viņām 
liedz iegūt izglītību un kā dēļ bieži vien jāpamet skola vēl ļoti jaunām, – viņām jāpalīdz 
audzināt jaunākos brāļus un māsas vai jāpilda mājsaimniecības pienākumi. Romu meiteņu 
iespējas pabeigt skolu samazinās arī tāpēc, ka viņas piespiež ļoti agri apprecēties.2 Tā kā 
izglītība ir viens no svarīgākajiem nosacījumiem, lai izbēgtu no nabadzības, šī divkāršā 
diskriminācija, ar ko saskaras romu sievietes izglītības jomā, nozīmē, ka viņām būs īpaši grūti 
izbēgt no nabadzības.

Romu sievietes saskaras ar diskrimināciju darbā pieņemšanas, amatā paaugstināšanas un 
darba samaksas jomā. Turklāt daudzas romu sievietes joprojām ir pilnībā izslēgtas no oficiālās 
ekonomikas, un to nosaka ierobežotās izglītības iespējas, nepiemērotie dzīves apstākļi un 
sliktā veselības aprūpe, tradicionālās dzimumu lomas un vispārējā marginalizācija no 
vairākuma kopienām. Bezdarba līmenis pieaugušo romu sieviešu vidū dažviet ir daudz reižu 
augstāks nekā vairākuma iedzīvotāju vidū.

Visā Eiropas Savienībā ne tikai romu sievietes, bet arī visi romu iedzīvotāji kopumā saņem 
zemākas algas nekā vairākuma rases iedzīvotāji un vīrieši.

Romu sievietes sastopas ar diskrimināciju arī veselības aprūpes pieejamības ziņā.3 Dažādās 
Eiropas valstīs vairums ārstu atsaka veselības aprūpi romiem, pamatojoties uz to, ka tas esot 
„kāda cita pienākums”. Bieži notiek ārstu pieņemšanas telpu segregācija, pamatojoties uz to, 
ka romu sievietes ir „netīras”, „zagles” un „antisociālas”. Dokumentācija uzvedina uz domām, 
ka romu sievietēm veselības aprūpe bieži vien ir pieejama tikai ārkārtēji kritiskā gadījumā un 
dažreiz pat ne šādā gadījumā. Tāpēc romu sievietēm bieži vien nav pieejama primārā vai 
profilaktiskā veselības aprūpe. No tā izriet ziņojumos minētais romu sieviešu dzīves ilguma 
rādītājs, kas dažviet ir par 10 gadiem mazāks nekā vairumam sieviešu, un bērnu mirstības 
rādītāji ir daudz augstāki.

Runājot par reproduktīvajām tiesībām, pagājušā gadā tika ziņots par sterilizēšanas 
gadījumiem divās dalībvalstīs. Lai arī ir skaidri faktiskie pierādījumi, valdība nav sākusi 
konseventi atlīdzināt upuriem nodarīto pārestību.

  
1 Skat. „Romu sievietes Eiropas Savienībā: realitāte un uzdevumi” Nicoleta Bitu, Atvērtās sabiedrības institūta 
(ASI) tīkla sieviešu sadarbības programma, Romu sieviešu iniciatīva, iepazīstināšana EP FEMM komitejā 
uzklausīšanas laikā, Romu sieviešu stāvoklis Eiropas Savienībā, 2005. gada 23. novembris.
2 Skat., piem., „Līdzdalība politikas veidošanā”, 2003. gada 29. jūnija Atvērtās sabiedrības institūta ziņojums par 
romu sieviešu forumu 
3 Eiropas Rasisma un ksenofobijas uzraudzības centrs „Romu sievietes un valsts veselības aprūpes pakalpojumu 
pieejamība — šķēršļu novēršana” (2003. g.).
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Daudzas romu sievietes dzīvo nepiemērotās pajumtēs, bieži vien nedrošos un neveselīgos 
apstākļos. Piespiedu izlikšana no dzīvesvietas arī ir izplatīta problēma romu kopienās.

Bieži vien romu sievietes dzīvo tradicionālajās patriarhālajās kopienās, kurās var tikt veicināta 
pret viņām vērstā vardarbība un kurās viņām ir liegta izvēles brīvība. Romu sievietes bieži 
kļūst par cilvēku tirdzniecības upuriem visā Eiropā. Nesen ir uzsākta tiesas prāva attiecībā uz 
ANO misiju Kosovā, apgalvojot, ka vairākām pusēm, tostarp romu sievietēm, ir nodarīts 
ārkārtīgs ļaunums.

ES plašsaziņas līdzekļi it nemaz neveicina šīs attieksmes mazināšanos, bet pastiprina jau 
esošo tendenciozo attieksmi pret romiem. Tagad ir zināms, ka stereotips par romiem radies no 
romu sieviešu un bērnu attēliem, ko bieži izmanto presē un grāmatās.1

Lai arī ir plaši atzīts, ka dažādos sabiedrības slāņos ir novērojama romu sieviešu 
diskriminācijas un marginalizācijas problēma, to ir grūti pierādīt, jo nav datu klasifikācijas 
pēc dzimumu un etniskās piederības. Valdībām ir jāvāc dati, neaizskarot minoritāšu cieņu un 
privāto dzīvi, lai atrisinātu problēmas, ar ko saskaras romu sievietes.

Kaut gan ir dažas romu sievietes, kas kļuvušas par nozīmīgām sabiedriskām darbiniecēm, 
vairums šo sieviešu nav iesaistītas lēmumu pieņemšanas procesos, kas ietekmē viņu dzīvi.
Jāpārformulē Eiropas Savienības un valstu politika, lai veiksmīgāk sāktu risināt 
diskrimināciju, ar ko sastopas romu sievietes. Īpaši runājot par dzimumu izlīdzināšanas 
politikām, no jauna jāatzīst fakts, ka daudzas sievietes saskaras ar to kā ar jaunu dimensiju, 
kas pievienojas viņu etniskās vai kultūras piederības diskriminācijai. Dzimumu aspekts tikai 
nesen tika iekļauts rasu diskriminācijas pret romiem problēmas izskatīšanā,2 taču ir skaidrs, ka 
vienlīdz jāņem vērā gan dzimums, gan rase, noformulējot efektīvu politiku, lai virzītu 
jautājumu par romu sieviešu stāvokli Eiropā.

Skaidrs, ka problēmas, ar ko saskaras romu sievietes, nevar sākt risināt bez efektīva tiesiska 
regulējuma gan ES, gan dalībvalstu līmenī. ES līmeņa Rasu vienlīdzības 
direktīva (2000/43/EK) un Nodarbinātības direktīva (2000/78/EK) ne vienmēr ir visaptverošas 
un bieži vien neskaidras. Piemēram, runājot par daudzveidīgo diskrimināciju, kas skar romu 
sievietes, ES tiesību aktos lietotā valoda ir nenoteikta. Tiesību aktos nav arī risināta 
diskriminācija tautības dēļ, ko izmanto kā attaisnojumu nepārtrauktai romu diskriminācijai. 3

Turklāt daudzas dalībvalstis šīs direktīvas vēl joprojām nav pilnībā īstenojušas, kas rada lielas 
problēmas jau vēsturiski marginalizētām un diskriminētām grupām, piemēram, romiem.4

Dalībvalstu līmenī vajadzīga efektīva un pret diskrimināciju vērsta tiesiska sistēma, kas 
pievēršas romu vajadzību un interešu izvirzīšanai priekšplānā vispārējās politikas veidošanas 
procesā, ņemot vērā romu identitātes pamatfaktorus.

  
1 „Romu sieviešu tiesības ir tiesības uz cieņu, dažādību un vienlīdzīgu līdzdalību” 1. iepazīstināšana EP FEMM 
komitejas uzklausīšanā par romu sievietēm ES, Miranda Vuolasranta, 2005. gada novembris
2 Kocze, Angela „Divkārša diskriminācija, ar ko saskaras romu sievietes Eiropā.” Sieviešu tiesību un dzimumu 
līdztiesības komiteja, 2003. gada 26. novembra sanāksme.
3 Eiropas romu informācijas birojs. Atbildes uz Zaļās grāmatas jautājumiem, 2004. g.
4 Eiropas Rasisma un ksenofobijas uzraudzības centrs (EUMC) „Migranti, minoritātes un likumdošana: tiesisko 
pasākumu un līdzekļu pret diskrimināciju Eiropas Savienības 15 dalībvalstīs dokumentēšana”. 2004. gada 
decembris, 117. un 118. lpp.
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Izvirzīšana priekšplānā politikas veidošanas procesā ir īstenota tikai tad, kad noteiks, ka 
turpmākajos tiesību aktos un politikā netiks saglabāta romu diskriminācija, kad atcels tiesību 
aktus un politiku, kas patiesi rada diskrimināciju, un kad būs izstrādāti īpaši noteikumi, kuros 
ņemti vērā romu identitātes pamatfaktori. Neskatoties uz to, ka daudzās dalībvalstīs 
pretdiskriminācijas politika uz papīra ir īstenota, iepriekš minētie kritēriji nav īstenoti. Tas ir 
viens no iemesliem, kāpēc romu sievietes joprojām saskaras ar divkāršu – dzimumu un 
etnisko – diskrimināciju. Īpaši izglītības un nodarbinātības jomā būtu jāievieš konstruktīvi 
pasākumi nolūkā sevišķi uzlabot romu sieviešu stāvokli šajās divās jomās. Turklāt mums būtu 
jāuzlabo diskusijas un dzimumu politikas veidošana, ar kuras palīdzību varētu risināt romu 
sieviešu vajadzības, kuras sniedzas daudz tālāk par tradicionālo mātes un aprūpētājas lomu.


