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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie sytuacji kobiet romskich w Unii Europejskiej
(2005/2164(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając fakt, że UE oraz jej instytucje wielokrotnie wyrażały obawę, lub nawet 
najwyższe zaniepokojenie sytuacją Romów w ogóle, a szczególnie kobiet romskich, na 
przykład w następujących dokumentach i działaniach: 
- rezolucja z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie sytuacji Romów w Unii Europejskiej1,
- sprawozdanie Europejskiego Centrum Monitoringu Rasizmu i Ksenofobii 

zatytułowane „Kobiety romskie a dostęp do publicznej opieki zdrowotnej –
przekraczanie barier”,

- ważny i niepokojący raport Komisji na temat sytuacji Romów w rozszerzonej Unii 
Europejskiej, łącznie z zawartym w nim szczególnym podkreśleniem aspektu płci w 
sytuacji Romów w Europie2,

- działania wspierane przez Komisję, np. analiza sytuacji kobiet romskich w 
hiszpańskich więzieniach przeprowadzona w ramach programu Daphne,

– uwzględniając fakt, że szereg organów Rady Europy również wyraziło niezadowolenie z 
powodu sytuacji Romów i kobiet romskich w Europie, a także wezwało decydentów oraz 
władze ustawodawcze do działań na rzecz poprawy niedopuszczalnej sytuacji Romów 
oraz kobiet romskich w Europie, w dokumentach takich jak:
- zalecenie nr 1203/1993 zgromadzenia parlamentarnego Rady Europy dotyczące 

Romów w Europie, które zwraca między innymi uwagę na ważną rolę edukacji kobiet 
romskich,

- zalecenie nr 3 Europejskiej Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji Rady 
Europy dotyczące ogólnej polityki w zakresie walki z rasizmem i nietolerancją wobec 
Romów/Cyganów, które podkreśla podwójną dyskryminację, z jaką spotykają się 
kobiety romskie3,

- niedawno opublikowany raport Alvaro Gil-Roblesa, komisarza ds. praw człowieka 
Rady Europy, pt.: „Sytuacja Romów, Sinti i koczowników w aspekcie praw 
człowieka”4,

– uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego Europejski Instytut ds. Równości Mężczyzn i Kobiet (COM(2005) 0081 
– C6-0083/2005 - 2005/0017(COD)),

– uwzględniając plan działań OBWE na rzecz poprawy sytuacji Romów i Sinti na obszarze 
działań OBWE, który podkreśla zasadę pełnego uwzględnienia interesów kobiet 
romskich we wszystkich sprawach oraz zapewnienia udziału kobiet romskich we 

  
1 Teksty przyjęte, P6_TA(2005)0151.
2 Raport pt.: „Sytuacja Romów w rozszerzonej Unii Europejskiej”, KE Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia i 
Spraw Społecznych, jednostka D3, 2004.
3 Rada Europy, Europejska Komisja przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji „Zalecenie nr 3 dotyczące ogólnej 
polityki ECRI: walka z rasizmem i nietolerancją wobec Romów/Cyganów”, Strasburg, 1998.
4 Gil-Robles, Alvaro, raport „Sytuacja Romów, Sinti i koczowników w Europie w aspekcie praw człowieka”, 
Rada Europy, Komisarz ds. praw człowieka, Strasburg, 2006.



PE 370.154v01-00 4/11 PR\603599PL.doc

PL

wszystkich aspektach życia, a także zasadę współpracy między Romami1,

– uwzględniając Deklarację Pekińską dotyczącą praw kobiet, której art. 32 mówi, że 
państwa powinny „zintensyfikować działania na rzecz zapewnienia równego korzystania 
ze wszystkich praw człowieka i wolności podstawowych przez wszystkie kobiety i 
dziewczęta, które stają w obliczu wielu przeszkód dla ich uwłasnowolnienia i rozwoju”2,

– uwzględniając 27. Zalecenie Ogólne Komitetu do spraw Likwidacji Dyskryminacji 
Rasowej (CERD) ONZ w sprawie dyskryminacji Romów, przyjęte w trakcie 57. sesji w 
2000 r.3,

– uwzględniając dokumentację zgromadzoną przez Europejskie Centrum Praw Romów 
(ERRC) wraz z organizacjami partnerskimi, dostarczoną Komitetowi ONZ ds. Likwidacji 
Dyskryminacji Kobiet (CEDAW), dotyczącą państw członkowskich oraz krajów 
przystępujących i kandydujących, a także uwzględniając zalecenia CEDAW w zakresie 
sytuacji kobiet romskich i potrzeby przyjęcia pilnych środków na rzecz rozwiązania 
wielorakich problemów, z jakimi borykają się kobiety romskie w Europie,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A6-0000/2006),

A. mając na uwadze, że Unia Europejska opiera się przede wszystkim na zasadach praw 
człowieka oraz że obecnie kobiety romskie stanowią jedną z najbardziej zagrożonych 
grup i jednostek w państwach członkowskich oraz krajach przystępujących i 
kandydujących,

B. mając na uwadze, że organy decyzyjne oraz ustawodawcze UE przyjęły znaczną ilość 
aktów prawnych oraz opracowały politykę na wielu obszarach w celu stawienia czoła 
podwójnemu niebezpieczeństwu, jakim jest dyskryminacja rasowa i dyskryminacja ze 
względu na płeć oraz ich połączone skutki,

C. mając na uwadze, że organom decyzyjnym oraz ustawodawczym UE nie udało się 
jeszcze zapewnić kobietom romskim pełnej i rzeczywistej równości oraz włączenia na 
równych zasadach do społeczeństw europejskich, z pełnym poszanowaniem godności,

D. mając na uwadze, że kobiety romskie doświadczają dyskryminacji o ekstremalnym 
natężeniu, w tym dyskryminacji wielokrotnej lub złożonej, której siłę napędową stanowią 
szeroko rozpowszechnione stereotypy znane jako antycygańskość,

E. mając na uwadze, że według raportów średnia długość życia kobiet romskich jest na 
niektórych obszarach dziesięć lat krótsza niż w przypadku innych kobiet,

F. mając na uwadze, że istnieje obszerna dokumentacja wskazująca na fakt, że kobiety 
romskie są w szczególny sposób wykluczone z systemu opieki zdrowotnej i często 
posiadają do niego dostęp jedynie w wyjątkowo nagłych wypadkach i/lub w przypadku 
porodu,

G. mając na uwadze, że w ostatnich latach kobiety romskie były ofiarami skrajnych 
naruszeń praw człowieka w Europie, łącznie z przymusową sterylizacją; mając na 

  
1 OBWE, Plan działań na rzecz poprawy sytuacji Romów i Sinti na obszarze działań OBWE, PC.DEC/566, 2003.
2 Czwarta Światowa Konferencja w sprawie Kobiet, Deklaracja Pekińska i Platforma Działania, 1995.
3 „Zalecenie Ogólne 27: dyskryminacja Romów”, Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka, 57. sesja, 2000.
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uwadze, że choć niektóre państwa członkowskie zadośćuczyniły tym naruszeniom, inne 
nadal muszą to uczynić,

H. mając na uwadze, że różnice w poziomie edukacji między kobietami romskimi a 
pozostałymi są niedopuszczalnie duże;1 mając na uwadze, że bardzo wiele dziewcząt 
romskich nie kończy nawet edukacji na poziomie podstawowym 2,

I. mając na uwadze, że segregacja rasowa w szkołach oraz uprzedzenia ze strony 
nauczycieli i administratorów przyczyniają się do niskiego poziomu oczekiwań rodziców 
romskich, szczególnie wobec swoich córek, 

J. mając na uwadze, że stopa bezrobocia wśród dorosłych kobiet romskich jest w wielu 
miejscach wielokrotnie wyższa niż w przypadku pozostałej części społeczeństwa,

K. mając na uwadze, że wiele kobiet romskich w całej Europie mieszka obecnie w 
warunkach zagrażających ich zdrowiu, a także mając na uwadze, że w wielu miejscach 
kobiety romskie żyją w ciągłym zagrożeniu przymusowym przesiedleniem,

L. mając na uwadze, że kobiety romskie należą do ofiar handlu ludźmi w Europie,
M. mając na uwadze, że w ostatnim czasie wszczęto postępowanie przed Europejskim 

Trybunałem Praw Człowieka przeciwko Misji Tymczasowej Administracji Organizacji 
Narodów Zjednoczonych w Kosowie (UNMIK), której zarzucono poważne skrzywdzenie 
wielu osób, w tym kobiet i dziewcząt romskich3,

1. z zadowoleniem przyjmuje propozycję utworzenia Europejskiego Instytutu ds. Równości 
Mężczyzn i Kobiet i zaleca powołanie w jego ramach jednostki zajmującej się sprawą 
kobiet romskich w Unii Europejskiej;

2. wzywa władze wszystkich krajów Unii Europejskiej do niezwłocznego zbadania 
zarzutów dotyczących skrajnych naruszeń praw człowieka w stosunku do kobiet 
romskich, do szybkiego ukarania sprawców oraz do zapewnienia ofiarom odpowiedniego 
odszkodowania, a także w tym kontekście wzywa państwa członkowskie do 
potraktowania kwestii przymusowej sterylizacji jako jednej ze spraw priorytetowych, do 
przyjęcia środków proaktywnych w celu wyeliminowania segregacji rasowej na 
oddziałach położniczych, do zapewnienia opracowania programów mających na celu 
pomoc romskim ofiarom przemocy w rodzinie, do zachowania szczególnej czujności w 
odniesieniu do handlu kobietami romskimi, a także wzywa Komisję do wspierania 
inicjatyw rządowych i społecznych mających na celu rozwiązanie tych problemów, 
zabezpieczając jednocześnie podstawowe prawa człowieka osób dotkniętych tymi 
problemami; 

3. wzywa państwa członkowskie do kontroli wdrożenia wszystkich założeń swej polityki w 
celu upewnienia się, że nie są one wprowadzane w życie w sposób wykluczający kobiety 
romskie; 

  
1 Według raportów, w Rumunii 3% kobiet romskich ukończyło szkołę średnią, w porównaniu do 63% kobiet w 
ogóle (Open Society Institute, badania dotyczące wybranych programów edukacyjnych dla Romów w Europie 
Środkowej i Wschodniej, 2002 r .).
2 Raport „Unikanie pułąpki zależności - Romowie w Europie Środkowej i Wschodniej”, UNDP, Bratysława 
2002.
3 Patrz informacja prasowa Europejskiego Centrum Praw Romów o ofiarach zatrucia w Kosowie pt.: „Victims of 
Kosovo Poisoning Bring Lawsuit at European Court of Human Rights”, 20 lutego 2006 r., znajdująca się na 
stronie www.errc.org.
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4. wzywa państwa członkowskie do przyjęcia szeregu środków na rzecz zapewnienia 
równego dostępu do wysokiej jakości edukacji dla wszystkich, w tym: przyjęcia prawa 
pozytywnego nakładającego wymóg desegregacji szkół oraz określenia szczegółowych 
założeń planów mających na celu likwidację sytuacji, w której edukacja dzieci romskich 
odbywa się oddzielnie i jest niskiej jakości; 

5. wzywa państwa członkowskie do poprawienia warunków mieszkaniowych Romów 
poprzez zawarcie w przepisach prawa krajowego prawa do wystarczająco dobrych 
warunków mieszkaniowych, do likwidacji obecnej luki w prawie krajowym, polegającej 
na braku ochrony ludzi przed przymusowym przesiedleniem, do przyjęcia, w 
porozumieniu z przedstawicielami zainteresowanych społeczności, kompleksowych 
planów poprawy sytuacji oraz finansowania slumsów romskich, do wydania polecenia 
władzom lokalnym, by natychmiast zapewniły wystarczającą ilość wody pitnej, a także 
prąd, usuwanie śmieci, transport publiczny oraz drogi;

6. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia wszystkim kobietom romskim dostępu do 
podstawowej i prewencyjnej opieki zdrowotnej, a także pomocy lekarskiej w razie 
nagłych wypadków, do opracowania i wdrożenia polityki mającej na celu zapewnienie 
nawet najbardziej wykluczonym społecznościom pełnego dostępu do systemu opieki 
zdrowotnej, a także do wprowadzenia szkoleń dla pracowników służby zdrowia w celu 
wyeliminowania uprzedzeń;

7. wzywa rządy do zajęcia się kwestią bardzo wysokiej stopy bezrobocia wśród kobiet 
romskich, a w szczególności do poruszenia kwestii przeszkód związanych z bezpośrednią 
dyskryminacją w procedurach przyjmowania do pracy;

8. wzywa do przyjęcia koncepcji „pozytywnych zobowiązań”, zgodnie z którą jednostki 
państwowe i niepaństwowe zobowiązane są przez prawo do dopilnowania, by kobiety 
romskie reprezentowane były w sposób proporcjonalny do ich liczby w danej 
społeczności lokalnej;

9. wzywa rządy do przeprowadzenia analizy utrudnień przy samozatrudnianiu się kobiet 
romskich oraz do stworzenia programów mających na celu umożliwienie kobietom 
romskim prowadzącym własną działalność gospodarczą łatwo dostępnej, szybkiej i 
niedrogiej rejestracji, do stworzenia możliwości uzyskania kredytów, w tym 
mikrokredytów, na finansowanie działalności przez kobiety romskie, a także wzywa 
Komisję do wspierania tych działań poprzez odpowiednie mechanizmy finansowania;

10. wzywa Komisję i Parlament do utworzenia specjalnego funduszu na rzecz poprawy 
możliwości działania i uwłasnowolnienia poszczególnych kobiet, a także organizacji 
romskich w zakresie edukacji, zatrudnienia, przywództwa oraz uczestnictwa w życiu 
politycznym; 

11. wzywa Komisję do wspierania, poprzez liczne odpowiednie mechanizmy finansowe, 
działań skierowanych szczególnie do kobiet romskich oraz do kontroli zasad 
przyznawania całości finansowania w taki sposób, by szczególnie uwzględnić włączenie 
kobiet romskich, a także wzywa państwa członkowskie do stosowania podobnych 
praktyk na poziomie instytucji krajowych, regionalnych i lokalnych;
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12. zaleca, by Komisja wszczęła postępowanie prawne i w końcu wprowadziła zniechęcające 
kary finansowe dla wszystkich państw członkowskich, które nie transponowały jeszcze 
dyrektyw w sprawie zakazu dyskryminacji 1 do prawa krajowego i/lub nie wprowadziły 
ich w pełni w życie w odniesieniu do kobiet romskich; 

13. zaleca, by państwa członkowskie w pełni wykorzystały procesy dotyczące stosowanej 
polityki takie jak otwarta metoda koordynacji w celu opracowania i wdrożenia polityki 
zapewniającej pełną równość kobiet romskich w praktyce;

14. wzywa instytucje UE do przejęcia wiodącej roli w zachęcaniu rządów do zbierania i 
publikowania danych dotyczących sytuacji mężczyzn i kobiet romskich w podziale na 
płeć i pochodzenie etniczne w celu określenia postępu w dziedzinie edukacji, warunków 
mieszkaniowych, zatrudnienia, opieki zdrowotnej i w innych sektorach; uważa, że UE 
powinna wezwać rządy do uświadomienia w większym stopniu pracownikom 
administracji państwowej oraz opinii publicznej faktu, że dane dotyczące pochodzenia 
etnicznego mogą być gromadzone bez ryzyka identyfikacji poszczególnych osób i 
powinny zachęcić rządy do wykorzystywania wszelkich dostępnych bezpiecznych i 
innowacyjnych metodologii;

15. pilnie wzywa do utworzenia funduszu wspierającego organizację corocznego Forum 
Kobiet Romskich w Unii Europejskiej;

16. pilnie wzywa do przeprowadzania wszelkich inicjatyw i działań podejmowanych przez 
instytucje UE i/lub państwa członkowskie przy ścisłej współpracy z kobietami romskimi; 

17. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich, a także państw 
przystępujących i kandydujących.

  
1 Łącznie z dyrektywami przyjętymi zgodnie ze zmienionym art. 13 TWE zgodnie z Traktatem Amsterdamskim, 
a także związanymi z nimi dyrektywami określającymi zakres i wymiar zakazu dyskryminacji kobiet na mocy 
prawa UE.  
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UZASADNIENIE

Przygotowując projekt mego sprawozdania przeprowadziłam dyskusje zarówno z 
publicznymi, jak i prywatnymi podmiotami w Unii Europejskiej. Kontakty te obejmowały:
- wymianę poglądów z Inicjatywą Kobiet Romskich,

- Jako kobieta pochodzenia romskiego bezpośrednio doświadczyłam wielu podobnych 
przejawów dyskryminacji, z jakimi spotykają się kobiety romskie w całej Europie. 

- Jako antropolog badałam sytuację kobiet romskich, odwiedzając społeczności romskie i 
osobiście obserwując ich doświadczenia. Kiedy jako posłanka do PE w ubiegłym roku 
odwiedziłam Grecję i Macedonię, byłam bezpośrednim świadkiem kolejnych przypadków 
prześladowania kobiet romskich. 

- publiczne przesłuchanie w Parlamencie Europejskim w sprawie kobiet romskich z udziałem 
przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się kobietami romskimi,

- wymianę poglądów z Vladimirem Špidlą, europejskim komisarzem ds. zatrudnienia i 
równości szans, dnia 27 września 2004 r., dotyczącą przypadków przymusowej sterylizacji 
kobiet romskich.

Sprawozdawczyni ubolewa, że raport z projektu dotyczącego sytuacji ekonomiczno-
społecznej kobiet romskich (RomWom) Berlińskiego Instytutu Porównawczych Badań 
Społecznych nie mógł zostać wykorzystany w niniejszym sprawozdaniu, ponieważ wnioski z 
raportu RomWom nie zostały w pełni opracowane przed ukończeniem niniejszego 
sprawozdania.

Niniejsze sprawozdanie, stanowiące część szeregu sprawozdań dotyczących biedy i 
wykluczenia społecznego, a także równości szans, jest pierwszym, które podkreśla złożoną, 
wieloraką dyskryminację, jakiej doświadczają kobiety romskie w państwach członkowskich 
Unii Europejskiej. Kobiety romskie w całej Europie spotykają się z dyskryminacją nie tylko 
ze względu na płeć, ale również ze względu na przynależność do określonej grupy etnicznej, z 
powodu szeroko rozpowszechnionej antycygańskości. Jednocześnie zróżnicowanie populacji 
romskiej w całej UE przysparza kobietom romskim szereg problemów. Ogromna złożoność 
analizowanej kwestii wynika z tej różnorodności sytuacji1.

Z tego względu w trakcie analizy problemów napotykanych przez kobiety romskie należy 
pamiętać o następujących kryteriach: grupa Romów, do której należą kobiety, miejsce 
zamieszkania - miasto czy wieś, stan cywilny - mężatka czy panna (w ramach tej ostatniej 
kategorii wyodrębniamy również kategorię samotnych matek), grupa społeczna, do której 
należą, charakterystyczne cechy kultury populacji większościowej, religia.

Niezależnie od różnic, większość z nich będzie borykać się z takimi problemami jak: 

  
1 W raporcie KE pt.: „Sytuacja Romów w rozszerzonej Unii Europejskiej” używa się terminów Romowie, 
Cyganie, koczownicy w celu pokazania różnorodności grup.
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dyskryminacja w edukacji (zarówno ze strony szkoły, jak i społeczności), zatrudnieniu oraz
dostępie do opieki zdrowotnej. Chociaż coraz częściej zauważa się dyskryminację, jakiej 
doświadczają Romowie, sytuacja uległa poprawie w znikomym stopniu1. Wieloraka 
dyskryminacja i wykluczenie społeczne kobiet romskich zacieśnia jeszcze krąg biedy, w 
którym wiele z nich znajduje się od urodzenia, oraz pozbawia je ludzkiej godności.

Niemniej jednak widać zwiększone wysiłki w celu zajęcia się kwestią różnorodności 
populacji europejskich, lecz w odniesieniu do kobiet romskich stwierdzamy, że punktem 
wyjściowym polityki w zakresie równości kobiet i mężczyzn jest sytuacja Europejczyka 
należącego do klasy średniej, która jest daleka do osiągnięcia przez kobiety romskie i inne 
kobiety pozostające na marginesie i wykluczone społecznie. Kobiety należące do mniejszości, 
a w szczególności kobiety romskie, rozpaczliwie wzywają do uwzględnienia ich w 
założeniach polityki oraz działaniach państw członkowskich oraz instytucji Unii Europejskiej 
przy zajmowaniu się sprawami tak równości kobiet i mężczyzn, jak i dyskryminacji rasowej i 
etnicznej2.

Podobnie jak w przypadku chłopców, wiele romskich dziewcząt jest albo całkowicie 
wykluczonych z systemów edukacji lub umieszczanych w szkołach lub klasach, w których 
panuje segregacja, często w „klasach specjalnych”, które nie zaspokajają ich potrzeb 
edukacyjnych. Ta segregacja rasowa w połączeniu z pełnym uprzedzeń podejściem 
nauczycieli przyczynia się do powstawania poczucia niższości wśród dzieci. Uczennice 
romskie napotykają jednak na dodatkową przeszkodę na drodze do edukacji, ponieważ często 
zmuszane są do opuszczenia szkoły w bardzo młodym wieku w celu pomocy w opiece nad 
młodszym rodzeństwem lub wykonywania innych obowiązków domowych. Presja wczesnego 
zamążpójścia również pozbawia dziewczęta romskie szansy ukończenia szkoły.3 Ponieważ 
edukacja stanowi jedno z najważniejszych narzędzi pomagających w ucieczce od biedy, 
podwójna dyskryminacja, z jaką borykają się kobiety romskie w tej dziedzinie oznacza, że 
będzie im szczególnie trudno wyzwolić się z biedy.

Kobiety romskie spotykają się z dyskryminacją przy zatrudnianiu, uzyskiwaniu awansu oraz 
wynagradzaniu. Ponadto wiele kobiet romskich pozostaje całkowicie wykluczonych z 
formalnej gospodarki, jako że są ograniczone przez niewielkie możliwości edukacji, 
nieodpowiednie warunki mieszkaniowe oraz słabą opiekę medyczną, tradycyjne role kobiet i 
mężczyzn i ogólną marginalizację w stosunku do społeczności większościowych. Stopa 
bezrobocia wśród dorosłych kobiet romskich jest w niektórych miejscach wielokrotnie 
wyższa niż w przypadku populacji większościowej.

W całej Unii Europejskiej zarówno Romowie w ogóle, jak i kobiety, otrzymują niższe 
wynagrodzenie niż odpowiednio populacje większościowe pod względem rasowym oraz 
mężczyźni.

Dyskryminacja kobiet romskich przejawia się również w utrudnionym dostępie do opieki 

  
1 Patrz ww. raport, str. 1 Krótkie streszczenie. 
2 Patrz „Kobiety romskie w Unii Europejskiej – rzeczywistość i wyzwania” Nicoleta Bitu, OSI Network Women 
Program „Inicjatywa Kobiet Romskich”, prezentacja na przesłuchaniu w Komisji Praw Kobiet i 
Równouprawnienia PE, sytuacja kobiet romskich w UE, 23 listopada 2005 r.

3 Patrz na przykład: Miejsce przy politycznym stole, raport Open Society Institute na temat forum kobiet 
romskich, 29 czerwca 2003 r.
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zdrowotnej.1 W różnych krajach europejskich Romom odmawia się możliwości wizyty u 
lekarza ogólnego tłumacząc, że „kto inny jest za nich odpowiedzialny”. Opieka medyczna dla 
kobiet romskich często organizowana jest w osobnych pomieszczeniach, ponieważ kobiety 
romskie są „brudne”, „antyspołeczne” i „kradną”. Istnieje dokumentacja sugerująca, że 
kobiety romskie często posiadają dostęp do opieki zdrowotnej jedynie w wyjątkowo nagłych 
wypadkach, a i wówczas nie zawsze. Dlatego kobiety romskie często nie posiadają dostępu do 
podstawowej lub prewencyjnej opieki zdrowotnej. W rezultacie według raportów średnia 
długość życia kobiet romskich w niektórych miejscach jest o 10 lat krótsza niż w przypadku 
większości kobiet, wyższa jest również umieralność dzieci.

Jeżeli chodzi o prawa reprodukcyjne, w ubiegłym roku zanotowano przypadki sterylizacji w 
dwóch państwach członkowskich. Pomimo dowodów, że wydarzenia takie miały miejsce, 
rząd nie zajmuje się w konsekwentny sposób kwestią odszkodowań dla ofiar.

Wiele kobiet romskich mieszka w warunkach o niedostatecznym standardzie, często 
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. Innym często występującym problemem są 
przymusowe przesiedlenia społeczności romskich.

Kobiety romskie często żyją w społecznościach patriarchalnych, co może przyczyniać się do 
stosowania przemocy wobec nich i pozbawia je podstawowej wolności - prawa wyboru.
Kobiety romskie są często ofiarami handlu ludźmi w całej Europie. W ostatnim czasie 
wszczęto postępowanie przeciwko UNMIK, której zarzucono poważne skrzywdzenie wielu 
osób, w tym kobiet romskich.

Nie dość, że istnieją uprzedzenia wobec Romów, to media w UE nie przyczyniają się w ogóle 
do ograniczenia takiego podejścia. Teraz wiadomo, że nośnikami stereotypowego obrazu 
Romów są kobiety i dzieci, często przedstawiane na fotografiach w prasie i podręcznikach.2

Chociaż szeroko uznaje się istnienie problemu dyskryminacji i marginalizacji kobiet romskich 
w różnych sektorach społeczeństwa, trudno jest to udowodnić z uwagi na brak danych 
podzielonych ze względu na płeć i pochodzenie etniczne. W celu rozwiązania problemów, z 
jakimi spotykają się kobiety romskie, rządy muszą zebrać dane z poszanowaniem godności i 
prywatności mniejszości. 

Chociaż niektóre kobiety romskie stały się ważnymi postaciami życia publicznego, większość 
kobiet romskich nie jest włączona w podejmowanie decyzji mających wpływ na ich życie.  
Należy ponownie określić zadania polityki europejskiej i krajowej tak, aby w lepszy sposób 
zająć się problemem dyskryminacji kobiet romskich. Szczególnie w ramach polityki w 
zakresie równouprawnienia płci należy na nowo uwzględnić fakt, że wiele kobiet doświadcza 
dodatkowo dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne i kulturowe. Dopiero w 
ostatnim czasie aspekt płci został wzięty pod uwagę przy analizie dyskryminacji rasowej 
Romów3 , jasne jest jednak, że przy formułowaniu skutecznej polityki na rzecz poprawy 

  
1 Europejskie Centrum Monitoringu Rasizmu i Ksenofobii   Przekraczanie barier – kobiety romskie a dostęp do 
publicznej opieki zdrowotnej (2003).
2 „Prawa kobiet romskich to prawo do godności, różnorodności i równego udziału ” 1. prezentacja na 
przesłuchaniu w Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia PE dotyczącego kobiet romskich w UE, Miranda 
Vuolasranta, listopad 2005 r.
3 Kocze, Angela.  „Podwójna dyskryminacja kobiet romskich w Europie”  Komisja Praw Kobiet i 
Równouprawnienia, posiedzenie w dniu 26 listopada 2003 r.



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

PL

sytuacji kobiet romskich w Europie należy na równi postawić zarówno kwestie płci, jak i 
rasy.

Oczywiste jest, że rozwiązanie problemów, z jakimi borykają się kobiety romskie, nie może 
nastąpić bez skutecznych ram prawnych zarówno na szczeblu UE, jak i państw 
członkowskich. Na poziomie UE dyrektywa w sprawie równości rasowej (2000/43/WE) oraz 
dyrektywa w sprawie równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (2000/78/WE) są 
nie zawsze kompleksowe i często niejasne. Na przykład język stosowany w ustawodawstwie 
UE jest niejednoznaczny w przypadku tekstów odnoszących się do wielorakiej dyskryminacji,
która dotyczy kobiet romskich. Ustawodawstwo nie porusza również kwestii dyskryminacji 
ze względu na narodowość, co używa się jako wymówkę dla ciągłej dyskryminacji Romów. 1

Ponadto wiele państw członkowskich nadal nie wdrożyło w pełni tych dyrektyw, co jest 
przyczyną poważnych problemów dla grup historycznie marginalizowanych i 
dyskryminowanych, takich jak Romowie.2

Na szczeblu państw członkowskich istnieje potrzeba skutecznych ram prawnych 
zakazujących dyskryminacji, koncentrujących się na włączeniu potrzeb i interesów Romów w 
główny zakres tworzenia polityki, z uwzględnieniem kluczowych elementów tożsamości 
Romów.

Włączenie do głównego zakresu tworzenia polityki jest możliwe jedynie wówczas, gdy ustali 
się, że przyszłe akty prawne i założenia polityki nie utrzymują dyskryminacji wobec Romów, 
gdy akty prawne, które zezwalają na dyskryminację, zostaną wyeliminowane, oraz gdy 
stworzy się specjalne przepisy uwzględniające kluczowe elementy tożsamości Romów.
Pomimo faktu, że wiele państw członkowskich teoretycznie wdrożyło politykę w zakresie 
zakazu dyskryminacji, w praktyce wspomniane wyżej kryteria nie są spełniane. Jest to jeden z 
powodów, dla których kobiety romskie nadal borykają się z podwójną dyskryminacją - ze 
względu na płeć i ze względu na pochodzenie etniczne. Szczególnie w obszarze edukacji i 
zatrudnienia należy wprowadzić pozytywne środki, których celem byłaby zwłaszcza poprawa 
sytuacji kobiet romskich w tych dwóch obszarach.  Ponadto powinniśmy pobudzić dyskusję i 
wspierać stworzenie polityki w zakresie płci, która zwróciłaby uwagę na ważniejsze potrzeby 
kobiet romskich niż tylko te związane z tradycyjną rolą matki i opiekunki. 

  
1 Europejski Urząd Informacji Romskiej. Reakcja na Zieloną Księgę. 2004.
2 Europejskie Centrum Monitoringu Rasizmu i Ksenofobii (EUMC). "Migranci, mniejszości a ustawodawstwo: 
Dokumentowanie środków prawnych i odwoławczych przeciw dyskryminacji w 15 państwach członkowskich 
Unii Europejskiej”, str. 117, 118. grudzień 2004


