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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de situatie van de Roma-vrouwen in de Europese Unie
(2005/2164(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het feit dat de Unie en haar instellingen bij verschillende gelegenheden hun
bezorgheid hebben geuit over de situatie van de Roma in het algemeen en van de Roma-
vrouwen in het bijzonder, onder andere in de volgende documenten en acties:
- de resolutie van het Europees Parlement van 28 april 2005 over de situatie van de 

Roma in de Europese Unie1,
- het verslag van het Europees Waarnemingscentrum voor racisme en 

vreemdelingenhaat, getiteld “Romani Women and Access to Public Health Care: 
Breaking the Barriers”,

- het belangrijke en verontrustende verslag van de Commissie over de situatie van de 
Roma in de uitgebreide Europese Unie, waarin speciale aandacht wordt geschonken 
aan de genderaspecten van de situatie van de Roma in Europa2,

- door de Commissie ondersteunde activiteiten, zoals de in het kader van het Daphne-
programma uitgevoerde studie over de situatie van Roma-vrouwen in Spaanse 
gevangenissen,

– gezien het feit dat een aantal organen van de Raad van Europa eveneens hun ongenoegen 
hebben geuit over de situatie van de Roma en de Roma-vrouwen in Europa en bij 
beleidsmakers en wetgevers op een verbetering van de onaanvaardbare situatie van de 
Roma, met inbegrip van de Roma-vrouwen, hebben aangedrongen, in documenten als:
- aanbeveling 1203/1993 van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa 

inzake zigeuners in Europa, waarin onder meer wordt gewezen op het belang van 
onderwijs voor Roma-vrouwen,

- de derde beleidsaanbeveling van de Europese Commissie tegen Racisme en 
Intolerantie van de Raad van Europa over de “Bestrijding van Racisme en Intolerantie 
jegens Roma/zigeuners”, waarin wordt benadrukt dat Roma-vrouwen het slachtoffer 
zijn van dubbele discriminatie3,

- het onlangs gepubliceerde verslag van de heer Alvaro Gil-Robles, Commissaris voor 
de mensenrechten van de Raad van Europa, getiteld “On the Human Rights Situation 
of the Roma, Sinti and Travellers in Europe”4,

– gezien het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
oprichting van een Europees Genderinstituut (COM(2005)0081 – C6-0083/2005 -
2005/0017(COD)),

– gezien het actieplan van de OVSE ter verbetering van de situatie van Roma en Sinti in het 
  

1 Aangenomen teksten, P6_TA(2005)0151.
2 “The Situation of Roma in an Enlarged European Union”, verslag in opdracht van de EG, DG 
Werkgelegenheid en sociale zaken, eenheid D3, 2004.
3 Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie van de Raad van Europa, "Derde algemene 
beleidsaanbeveling: bestrijding van Racisme en Intolerantie jegens Roma/zigeuners ", Straatsburg 1998.
4 Gil-Robles, Alvaro, "On the Human Rights Situation of the Roma, Sinti and Travellers in Europe", 
Commissaris voor de mensenrechten van de Raad van Europa, Straatsburg 2006.
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OVSE-gebied, dat het beginsel benadrukt dat de belangen van de Roma-vrouwen in alle 
opzichten volledig in aanmerking moeten worden genomen en dat de participatie van 
Roma-vrouwen aan alle aspecten van de samenleving moet worden gewaarborgd, en 
tevens de nadruk legt op het beginsel van een “Roma-voor-Roma”1-samenwerking,

– gezien de Verklaring van Peking inzake de rechten van vrouwen, waarvan artikel 32 
bepaalt dat staten “hun inspanningen intensiveren om te waarborgen dat alle vrouwen en 
meisjes, die op veelvuldige wijze in hun ontwikkeling en bij het verwerven van 
zeggenschap worden belemmerd, op gelijkwaardige wijze in het genot komen van alle 
mensenrechten en fundamentele vrijheden”2,

– gezien Algemene Aanbeveling XXVII inzake discriminatie van Roma van het Comité 
van de Verenigde Naties voor de uitbanning van rassendiscriminatie (CERD) (57ste 
zitting, 2000)3,

– gezien de door het European Roma Rights Centre (ECCR) en partnerorganisaties 
samengestelde en aan het VN-Comité voor de uitbanning van alle vormen van 
discriminatie (UN CEDAW) ter beschikking gestelde documentatie inzake de lidstaten en 
de toetredings- en kandidaatlanden, en gezien de aanbevelingen van UN CEDAW met 
betrekking tot de situatie van de Roma-vrouwen en de noodzaak om met spoed 
maatregelen te treffen om de vele problemen op de lossen waarmee Roma-vrouwen in 
Europa worden geconfronteerd,

– gezien het verslag van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid (A6-
0000/2006),

A. overwegende dat de Europese Unie bovenal een op mensenrechten gebaseerd politiek 
bestel is en in overweging van het feit dat Roma-vrouwen thans tot de meest bedreigde
groepen en personen in de lidstaten, de toetredingslanden en de kandidaat-lidstaten
behoren,

B. overwegende dat de Europese beleidsmakers en wetgevers een uitgebreide wetgeving 
hebben aangenomen en een groot aantal beleidsmaatregelen hebben ontwikkeld ter 
bestrijding van de dubbele plaag van rassen- en genderdiscriminatie en de gecombineerde 
uitwerkingen daarvan,

C. overwegende dat de Europese beleidsmakers en wetgevers er nog niet in zijn geslaagd de 
volledige en effectieve gelijkheid van Roma-vrouwen te waarborgen en ervoor te zorgen 
dat zij op voet van gelijkheid en met volledig behoud van hun waardigheid in de 
Europese samenlevingen worden geïntegreerd,

D. overwegende dat Roma-vrouwen met een extreme mate van discriminatie worden 
geconfronteerd, met inbegrip van meervoudige discriminatie en gecombineerde 
discriminatie, die wordt aangewakkerd door zeer verbreide stereotypen die als 
zigeunerhaat bekendstaan,

  
1 OVSE, Action plan on improving the situation of Roma and Sinti within the OSCE area, PC.DEC/566, 2003.
2 Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie, Verklaring van Peking en Actieplatform, 1995.
3 "General Recommendation XXVII: Discrimination against Roma", Hoge Commissaris voor de rechten van de 
mens van de Verenigde Naties. 57ste zitting, 2000.
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E. overwegende dat Roma-vrouwen naar verluidt in sommige gebieden een tien jaar kortere 
levensverwachting hebben dan andere vrouwen, 

F. overwegende dat uit omvangrijke documentatie blijkt dat Roma-vrouwen in bijzondere 
mate van de gezondheidszorg worden uitgesloten en vaak alleen in extreme noodgevallen 
en/of bij bevallingen toegang tot medische zorg krijgen,

G. overwegende dat Roma-vrouwen in de afgelopen jaren het slachtoffer zijn geworden van 
extreme schendingen van de mensenrechten in Europa, onder meer van gedwongen 
sterilisaties; overwegende dat sommige lidstaten tegen deze schendingen zijn opgetreden, 
maar dat andere dit nog moeten doen,

H. overwegende dat opleidingsverschillen tussen Roma-vrouwen en andere vrouwen 
onaanvaardbaar groot zijn1; in overweging van het feit dat zeer vele Roma-meisjes het 
basisonderwijs niet voltooien2,

I. overwegende dat de rassenscheiding op scholen en vooroordelen onder het onderwijzend 
personeel en het schoolbestuur bijdragen tot de lage verwachtingen van Roma-ouders,
met name wat betreft hun dochters,

J. overwegende dat het werkloosheidscijfer onder volwassen Roma-vrouwen in vele 
gebieden vele malen hoger ligt dan dat van de rest van de bevolking,

K. overwegende dat de onderkomens van vele Roma-vrouwen in heel Europa een bedreiging 
voor hun gezondheid vormen, en in overweging van het feit dat Roma-vrouwen 
voortdurend met verdrijving worden bedreigd,

L. overwegende dat  Roma-vrouwen tot de slachtoffers van mensenhandel in Europa
behoren,

M. overwegende dat onlangs voor het Europees Hof voor de rechten van de mens een proces 
werd aangespannen tegen de missie van de VN voor interimbestuur in Kosovo (UNMIK) 
op verdenking van extreme misdaden jegens tal van personen, waaronder ook Roma-
vrouwen en –meisjes3,

1. is verheugd over het voorstel tot oprichting van een Europees Genderinstituut en beveelt 
aan binnen die structuur een eenheid op te richten die zich bezighoudt met Roma-
vrouwen in de Europese Unie;

2. dringt er bij de overheidsinstanties in de hele Unie op aan beweerde gevallen van extreme 
schendingen van de mensenrechten van Roma-vrouwen onmiddellijk te onderzoeken, de 
daders snel te bestraffen en de slachtoffers een gepaste schadeloosstelling te bieden, en 
roept de lidstaten als zodanig op de hoogste prioriteit te verlenen aan het aanpakken van 
de kwestie van gedwongen sterilisaties; verzoekt hen proactieve maatregelen te treffen 
om etnische segregatie in kraamafdelingen uit te bannen en te garanderen dat er 
programma’s worden ontwikkeld voor hulpverlening aan Roma die het slachtoffer zijn
van huiselijk geweld; roept hen op bijzonder waakzaam te zijn met betrekking tot 

  
1 In Roemenië heeft naar verluidt 3 % van de Roma-vrouwen een middelbare schoolopleiding gevolgd, in 
vergelijking tot 63 % van alle vrouwen (Open Society Institute, Research on Selected Roma Education Programs 
in Central and Eastern Europe, 2002).
2 Zie het verslag “Avoiding Dependency trap- the Roma in Central and Eastern Europe”, UNDP, Bratislava 
2002.
3 Zie het perscommuniqué van het European Roma Rights Centre: “Victims of Kosovo Poisoning Bring Lawsuit 
at European Court of Human Rights”, 20 februari 2006, op: www.errc.org.
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mensenhandel betreffende Roma-vrouwen, en dringt er bij de Commissie op aan 
overheidsinitiatieven en maatschappelijke initiatieven ter bestrijding van deze problemen 
te steunen en de mensenrechten van de slachtoffers te beschermen;

3. dringt er bij de lidstaten op aan de tenuitvoerlegging van alle beleidsmaatregelen te 
evalueren teneinde ervoor te zorgen dat Roma-vrouwen door de toepassing daarvan niet 
worden uitgesloten;

4. dringt er bij de lidstaten op aan een reeks maatregelen te nemen om de gelijke toegang tot 
onderwijs voor iedereen te waarborgen, zoals: het goedkeuren van rechtsvoorschriften die 
desegregatie in het onderwijs verplicht stellen en het specificeren van plannen om een 
eind te maken aan het aparte en niet aan de vereiste normen voldoende onderwijs aan 
Roma-kinderen;

5. dringt er bij de lidstaten op aan de huisvesting van Roma te verbeteren door in het kader 
van de nationale wetgeving te zorgen voor erkenning van het recht op gepaste 
huisvesting; verzoekt hen in de nationale wetgeving voorzieningen te treffen ter 
verbetering van de gebrekkige bescherming van personen tegen verdrijvingen; roept hen 
op in overleg met vertegenwoordigers van de betrokken gemeenschappen uitvoerige 
plannen goed te keuren en te financieren ter verbetering van de krottenwijken waar Roma 
gevestigd zijn en de lokale autoriteiten de opdracht te geven om voor een adequate 
drinkwatervoorziening, elektriciteit, afvalverwijdering, openbaar vervoer en wegenaanleg 
te zorgen;

6. dringt er bij de lidstaten op aan om ervoor te zorgen dat alle Roma-vrouwen toegang 
hebben tot eerstelijnsgezondheidszorg, medische spoedbehandelingen en preventieve 
gezondheidszorg, om beleidsmaatregelen te ontwikkelen en ten uitvoer te leggen teneinde 
te waarborgen dat zelfs de meest afgelegen gemeenschappen volledige toegang tot het 
stelsel van de gezondheidszorg hebben, en dat gezondheidswerkers een anti-
discriminatie-opleiding krijgen;

7. dringt er bij de regeringen op aan de zeer hoge werkloosheid onder Roma-vrouwen tegen 
te gaan en op te treden tegen de ernstige benadeling die hun door directe discriminatie bij 
sollicitaties ten deel valt;

8. dringt erop aan het concept van “positieve verplichtingen” in te voeren, dat overheids- en 
niet-overheidsorganisaties er wettelijk toe verplicht te waarborgen dat Roma-vrouwen 
evenredig aan hun aandeel in de lokale bevolking worden vertegenwoordigd;

9. dringt er bij de regeringen op aan belemmeringen die het verrichten van zelfstandig werk 
door Roma-vrouwen in de weg staan uit de wereld te helpen en programma’s in het leven 
te roepen die de toegankelijke, snelle en goedkope inschrijving van vrouwelijke Roma-
ondernemers en -zelfstandigen te vergemakkelijken, instrumenten voor toegankelijke 
kredieten – met inbegrip van microkredieten – in te stellen ter financiering van 
ondernemingen van Roma-vrouwen, en dringt er bij de Commissie op aan deze 
activiteiten door middel van geschikte financieringsmechanismen te ondersteunen; 

10. roept de Commissie en het Parlement op een speciaal fonds te creëren voor
capaciteitsopbouw en empowerment ten behoeve van individuele Roma-vrouwen en hun 
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organisaties in het kader van onderwijs, werkgelegenheid, leiderschap en politieke 
participatie; 

11. dringt er bij de Commissie op aan door middel van haar talrijke daarvoor geschikte 
financiële instrumenten acties te steunen die met name op Roma-vrouwen zijn gericht, en 
de regels voor de toewijzing van fondsen te evalueren teneinde te waarborgen dat 
speciaal in de insluiting van Roma-vrouwen wordt voorzien, en dringt er bij de lidstaten 
op aan dit eveneens te doen op het niveau van nationale, regionale en lokale instanties;

12. beveelt aan dat de Commissie juridische procedures instelt tegen en uiteindelijk 
afschrikkende boetes oplegt aan elke lidstaat die de richtlijnen ter bestrijding van 
discriminatie1 nog niet heeft omgezet in nationale wetgeving en/of deze nog niet in de 
praktijk met betrekking tot Roma-vrouwen ten uitvoer heeft gelegd;

13. beveelt aan dat de lidstaten optimaal dienen te profiteren van beleidsprocessen als de 
open coördinatiemethode teneinde beleidsmaatregelen te ontwikkelen en ten uitvoer te 
leggen die de volledige gelijkheid van Roma-vrouwen in de praktijk te verzekeren;

14. dringt er bij de instellingen van de Unie op aan het voortouw te nemen om de regeringen 
ertoe aan te moedigen, naar geslacht en etnische herkomst uitgesplitste gegevens over de 
situatie van Roma-mannen en –vrouwen te verzamelen en te publiceren, teneinde de 
vooruitgang op het gebied van onderwijs, huisvesting, werkgelegenheid, gezondheidszorg 
en op andere terreinen te meten; is van oordeel dat de EU er bij de regeringen op dient 
aan te dringen om bij overheidsinstanties en het algemene publiek het feit sterker onder 
de aandacht te brengen dat etnische gegevens kunnen worden vergaard zonder dat 
daardoor de identiteit van het individu wordt prijsgegeven; is voorts van oordeel dat de 
EU de regering dient aan te moedigen gebruik te maken van bestaande veilige en 
innovatieve methodologieën; 

15. roept met klem op tot de creatie van een fonds dat ten doel heeft de organisatie van een 
jaarlijks forum van Roma-vrouwen in de Europese Unie te ondersteunen;

16. roept er met klem toe op alle initiatieven en acties van de EU-instellingen en/of de 
lidstaten in nauw overleg met de Roma-vrouwen ten uitvoer te leggen;

17. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en van de toetredingslanden
en kandidaat-lidstaten.

  
1 Met inbegrip van de richtlijnen die zijn goedgekeurd uit hoofde van het als gevolg van het Verdrag van 
Amsterdam gewijzigde artikel 13 van het EG-Verdrag, evenals de daaraan gerelateerde richtlijnen die de 
reikwijdte en precieze inhoud van het krachtens de EU-wetgeving geldende verbod op de discriminatie van 
vrouwen specificeren. 
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TOELICHTING

Tijdens de voorbereiding van mijn verslag heb ik discussies gevoerd met zowel openbare 
instellingen als particuliere organisaties en personen in de Europese Unie. In dit kader vonden 
de volgende contacten plaats:

- een gedachtewisseling met het Roma Women's Initiative.

- Als vrouw van Roma-komaf heb ik dezelfde discriminatie aan den lijve ondervonden 
waarmee Roma-vrouwen zich in heel Europa geconfronteerd zien.

- Als antropologe heb ik de situatie van Roma-vrouwen bestudeerd door Roma-
gemeenschappen op te zoeken en hun ervaringen persoonlijk te volgen. Toen ik vorig jaar als 
lid van het EP een bezoek bracht aan Griekenland en Macedonië kreeg ik meer direct kijk op 
de onderdrukking van Roma-vrouwen.

- een openbare hoorzitting in het Europees Parlement over de kwestie van Roma-vrouwen, 
onder deelname van vertegenwoordigers van NGO’s die voor de belangen van Roma-
vrouwen opkomen,

- een gedachtewisseling met Vladimir Spidla, Europees Commissaris Werkgelegenheid, 
Sociale Zaken en Gelijke Kansen, op 27 september 2004, over de gevallen van gedwongen 
sterilisatie van Roma-vrouwen.

De rapporteur betreurt het feit dat het verslag van het project “The Economic and Social 
Situation of Roma Women” (RomWom) dat door het Berlin Institute for Comparative Social 
Research wordt uitgevoerd, niet voor dit verslag kon worden gebruikt, omdat de conclusies 
van het RomWom-verslag ten tijde van de voltooiing van het onderhavige verslag nog niet 
geheel waren afgerond.

Dit verslag, dat deel uitmaakt van een serie verslagen over armoede en uitsluiting en over 
gelijke kansen, is het eerste dat de complexe, meervoudige discriminatie van Roma-vrouwen 
in de lidstaten van de Europese Unie centraal stelt. In heel Europa worden Roma-vrouwen 
niet alleen op grond van hun geslacht, maar, vanwege de wijd verbreide zigeunerhaat, tevens 
op grond van hun etnische herkomst gediscrimineerd. Tegelijkertijd zorgt de grote diversiteit 
van de over de gehele EU verdeelde Roma ook voor een breed scala aan problemen waarmee 
Roma-vrouwen worden geconfronteerd. De zeer grote complexiteit van het onderwerp van 
analyse is een gevolg van deze grote verscheidenheid aan situaties1.

Daarom moet bij de analyse van de problemen van Roma-vrouwen rekening worden 
gehouden met verschillende criteria: de Roma-groep waar de vrouwen deel van uitmaken, hun 
woonplaats (op het platteland of in de stad), hun burgerlijke staat (getrouwde of ongehuwde 
vrouwen, inclusief de tot laatstgenoemde categorie behorende ongehuwde moeders), de 

  
1 In het EG-verslag “The Situation of Roma in an Enlarged European Union” wordt de terminologie “Roma”, 
“zigeuners” en “reizigers” gebruikt ten teken van de verscheidenheid van Roma-groepen.
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sociale groep waarvan zij deel uitmaken, de specifieke kenmerken van de cultuur van de 
meerderheid van de bevolking, hun religie.

Ondanks alle verschillen zijn er ook problemen die door de meeste Roma-vrouwen worden 
ondervonden: discriminatie in het onderwijs – zowel van de kant van de school als van de 
gemeenschap –, met betrekking tot werk en wat betreft de gezondheidszorg. Hoewel 
inmiddels in toenemende mate erkend wordt dat de Roma worden gediscrimineerd, is er 
weinig veranderd.1 De meervoudige discriminatie en de sociale uitsluiting van Roma-vrouwen 
verergert de armoedespiraal waarin de meesten van hen zich vanaf hun geboorte bevinden, en 
ontneemt hun de menselijke waardigheid. 

Hoewel er inmiddels sterker naar wordt gestreefd rekening te houden met de diversiteit van de 
Europese bevolking, is het in het geval van Roma-vrouwen zo dat het beleid inzake 
gendergelijkheid op een uitgangspunt berust dat weliswaar voor de Europese middenklasse
deugt, maar dat bij lange na nog niet is bereikt door Roma-vrouwen en andere 
gemarginaliseerde en sociaal uitgesloten vrouwen. Vrouwen uit minderheden en Roma-
vrouwen willen zich echter kunnen terugvinden in het beleid en de acties van de lidstaten en 
de Europese Unie op het gebied van gendergelijkheid en discriminatie op grond van ras en
etnische afstamming.2

Vele Roma-meisjes worden, net als mannelijke Roma, van het onderwijssysteem uitgesloten 
of moeten onderwijs volgen in gesegregeerde scholen en klassen – vaak in “speciale klassen” 
– die niet aan hun onderwijsbehoeften voldoen. Deze etnische segregatie draagt er naast de 
vooroordelen van leraren toe bij dat de kinderen vaak een minderwaardigheidgevoel krijgen.
De educatie van vrouwelijke Roma wordt er echter tevens door belemmerd dat zij vaak op 
zeer  jonge leeftijd worden gedwongen de school te verlaten om voor jongere broers of zusters 
te zorgen of andere huishoudelijke taken te vervullen. Ook wordt er vaak druk op Roma-
meisjes uitgeoefend om vroeg te trouwen, wat hun kansen om een opleiding te voltooien 
verder doet afnemen.3 Aangezien educatie een van de belangrijkste middelen is om aan 
armoede te ontkomen, leidt de dubbele discriminatie van Roma-vrouwen op educatief gebied 
er toe dat zij bijzonder grote moeite hebben zich van armoede te bevrijden.

Roma-vrouwen worden achtergesteld bij sollicitaties en wat betreft promotiekansen en 
salariëring. Bovendien worden vele Roma-vrouwen geheel van de formele economie 
uitgesloten en door beperkte onderwijskansen, gebrekkige huisvesting en gezondheidszorg, 
traditionele rolpatronen en algehele marginalisatie door de meerderheid van de bevolking
benadeeld. Het werkloosheidscijfer onder volwassen Roma-vrouwen ligt in sommige 
gebieden vele malen hoger dan dat van de bevolkingsmeerderheid. 

In de gehele Unie verdienen zowel de Roma in het algemeen als Roma-vrouwen minder dan 
de etnische bevolkingsmeerderheid en mannen.

  
1 Zie het voornoemde verslag, blz. 1, Executive Summary. 
2 Zie “Romani Women in the European Union: Realities and Challenges” Nicoleta Bitu, OSI Network Women 
Program, Romani Women Initiative, presentatie tijdens de openbare hoorzitting van de FEMM-commissie van 
het EP over de situatie van de Roma-vrouwen in de Europese Unie van 23 november 2005. 
3 Zie bijvoorbeeld, A Place at the Policy Table, verslag van het Romani Women's Forum van het Open Society 
Institute, 29 juni 2003.
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Roma-vrouwen worden ook gediscrimineerd wat betreft de toegang tot de gezondheidszorg.1
In verschillende Europese landen weigeren huisartsen Roma te behandelen omdat zij zich 
daarvoor “niet verantwoordelijk” achten. In medische faciliteiten vindt dikwijls een 
ruimtelijke segregatie plaats omdat Roma-vrouwen als “vies”, als “dieven” en als 
“antisociaal” worden bestempeld. Uit onderzoek blijkt dat Roma-vrouwen vaak alleen in 
extreme noodgevallen toegang tot medische zorg hebben, en soms zelfs dan niet. Roma-
vrouwen blijven daarom veelal verstoken van eerstelijnsgezondheidszorg en preventieve 
gezondheidszorg. Het resultaat is dat kan worden vastgesteld dat Roma-vrouwen een tien jaar 
kortere levensverwachting hebben dan vrouwen uit de bevolkingsmeerderheid en dat de 
kindersterfte duidelijk hoger is.

Op het gebied van reproductieve rechten zijn vorig jaar gevallen van gedwongen sterilisatie 
bekend geworden die in twee lidstaten zijn voorgevallen. Ondanks de bewijzen voor deze 
feiten spannen de betrokken overheden zich niet op coherente wijze in voor de 
schadeloosstelling van de slachtoffers.

De huisvesting van vele Roma-vrouwen is gebrekkig, vaak zijn de omstandigheden waarin zij 
wonen onveilig en ongezond. Daarnaast vormen verdrijvingen een wijd verspreid probleem 
waarmee Roma te kampen hebben.

Roma-vrouwen leven vaak in traditionele patriarchale gemeenschappen, wat er toe kan 
bijdragen dat zij het slachtoffer van geweld worden en dat hun het fundamentele 
zelfbeschikkingsrecht wordt ontzegd. Roma-vrouwen in heel Europa worden daarnaast vaak 
het slachtoffer van mensenhandel. Onlangs werd een proces aangespannen tegen UNMIK op 
verdenking van extreme misdaden jegens tal van personen, waaronder ook Roma-vrouwen. 

De media in de EU dragen er niet bepaald toe bij dat de bestaande vooroordelen jegens Roma 
worden ontkracht. Inmiddels is bekend dat het stereotype beeld van de Roma vooral op de 
vrouwen en kinderen van deze bevolkingsgroep is geënt, zoals zij vaak op foto’s in de pers en 
in schoolboeken worden afgebeeld.2

Hoewel algemeen wordt erkend dat in verschillende sectoren van de samenleving 
discriminatie en marginalisatie van Roma-vrouwen voorkomt, is dit vanwege een gebrek aan 
naar geslacht en etnische herkomst uitgesplitste gegevens moeilijk te bewijzen. Daarom is het 
nodig dat dergelijke gegevens, onder eerbiediging van de waardigheid en de privacy van 
minderheden, door de overheid worden verzameld om de problemen waarmee Roma-vrouwen 
worden geconfronteerd op te lossen. 

Hoewel sommige Roma-vrouwen bekende persoonlijkheden zijn geworden, zijn de meesten 
van hen niet betrokken bij de besluitvorming inzake hun belangen. Het beleid van de EU en 
van de lidstaten moet worden bijgesteld om de discriminatie van Roma-vrouwen 
doeltreffender te kunnen bestrijden. Met name in het kader van de beleidsmaatregelen voor 
gender mainstreaming moet worden erkend dat de discriminatie van vrouwen een bijkomende 
dimensie kent van discriminatie op grond van culturele of etnische herkomst. Pas sinds kort 

  
1 Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat, Breaking the Barriers - Romani Women 
and Access to Public Health Care (2003).
2 “Roma women Rights are Rights to Dignity, Diversity and equal participation” – presentatie tijdens de 
openbare hoorzitting van de FEMM-commissie van het EP over de situatie van de Roma-vrouwen in de EU, 
Miranda Vuolasranta, november 2005.
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wordt rekening gehouden met het genderaspect van de etnische discriminatie jegens de 
Roma,1 maar het is duidelijk dat de genderdimensie en de etnische dimensie allebei in gelijke 
mate in aanmerking moeten worden genomen bij de formulering van een doeltreffend beleid 
ter verbetering van de situatie van Roma-vrouwen in Europa.

Het is duidelijk dat de problemen van Roma-vrouwen niet kunnen worden opgelost zonder 
een efficiënt wettelijk kader op het niveau van de EU en van de lidstaten. Op het niveau van 
de EU zijn Richtlijn 2000/43/EG inzake de gelijke behandeling van personen ongeacht ras of 
etnische afstamming en Richtlijn 2000/78/EG inzake gelijke behandeling in arbeid en beroep 
niet altijd even helder en vaak inhoudelijk vaag. Zo laat bijvoorbeeld het taalgebruik in de 
EU-wetgeving met betrekking tot de meervoudige discriminatie, waaraan Roma-vrouwen 
onderhevig zijn, aan duidelijkheid te wensen over. Bovendien wordt daarin niet ingegaan op 
de discriminatie op grond van nationaliteit, die vaak een voorwendsel vormt voor de 
aanhoudende discriminatie van Roma.2 Daarenboven hebben vele lidstaten deze richtlijnen 
nog steeds niet volledig omgezet, wat tot grote problemen leidt voor bevolkingsgroepen als de 
Roma die sinds jaar en dag worden gediscrimineerd.3  

Op het niveau van de lidstaten bestaat behoefte aan een efficiënt wettelijk kader ter bestrijding 
van discriminatie dat is gericht op de mainstreaming van de behoeften en belangen van de 
Roma in de beleidsvorming en dat rekening houdt met de centrale elementen van Roma-
identiteiten.

Mainstreaming in de beleidsvorming kan alleen worden omgezet wanneer wordt vastgelegd 
dat toekomstige wetten en beleidsmaatregelen geen discriminatie van Roma in de hand mogen 
werken, wanneer wetten en beleidsmaatregelen die tot discriminatie bijdragen worden 
opgeheven en wanneer er door speciale bepalingen voor wordt gezorgd dat rekening wordt 
gehouden met de centrale elementen van Roma-identiteiten. Ondanks het feit dat vele 
lidstaten op papier een anti-discriminatiebeleid voeren, worden de bovengenoemde criteria 
daarbij niet toegepast. Om deze reden hebben Roma-vrouwen nog steeds te maken met 
dubbele discriminatie op grond van geslacht en etnische herkomst. Vooral wat betreft
onderwijs en werkgelegenheid moeten maatregelen worden ingevoerd die er specifiek op zijn 
gericht de situatie van Roma op deze gebieden te verbeteren. Bovendien moeten de discussie 
en de beleidsvorming worden versterkt waar het erom gaat te beantwoorden aan de behoeften 
van Roma-vrouwen die niet alleen kunnen worden vastgelegd op hun verzorgende rol en hun 
rol als moeder. 

  
1 Kocze, Angela. "Double Discrimination Faced by Romani Women in Europe". Commissie rechten van de 
vrouw en gendergelijkheid, vergadering van 26 november 2003.
2 European Roma Information Office. Antwoorden op het groenboek. 2004.
3 EUMC. "Migrants, minorities and legislation: Documenting legal measures and remedies against 
discrimination in 15 Member States of the European Union", blz. 117, 118. December 2004.


