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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o situácii rómskych žien v Európskej únii
(2005/2164(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na skutočnosť, že Únia a jej inštitúcie vyjadrili pri mnohých príležitostiach 
obavu alebo dokonca znepokojenie nad situáciou Rómov vo všeobecnosti a rómskych 
žien zvlášť, a to v dokumentoch a činnostiach, ako sú nasledujúce:
- uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2005 o situácii Rómov v Európskej 

únii1,
- správa Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie s názvom 

„Romani Women and Access to Public Health Care: Breaking the Barriers“ (Rómske 
ženy a prístup k verejnej zdravotnej starostlivosti: prekonávanie bariér),

- dôležitá a znepokojujúca správa Komisie o situácii Rómov v rozšírenej Európskej 
únii, v ktorej bola zvláštna pozornosť venovaná rodovým aspektom situácie Rómov 
v Európe2,

- aktivity podporované Komisiou, ako napríklad štúdia programu Daphne o situácii 
rómskych žien v španielskych väzeniach,

– so zreteľom na skutočnosť, že množstvo orgánov Rady Európy tiež vyjadrilo 
nespokojnosť so situáciou Rómov a rómskych žien v Európe a vyzvalo tvorcov politík 
a zákonodarcov, aby napravili neprijateľnú situáciu Rómov, vrátane rómskych žien, 
v Európe, a to v dokumentoch, ako sú nasledujúce:
- odporúčanie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy č. 1203/1993 týkajúce sa 

Rómov v Európe, ktoré si okrem iného všíma význam vzdelávania rómskych žien,
- všeobecno-politické odporúčanie Európskej komisie proti rasizmu a netolerancii č. 3 

Rady Európy o boji proti rasizmu a netolerancii voči Rómom/Cigánom, ktoré 
zdôrazňuje dvojitú diskrimináciu, ktorej sú vystavené rómske ženy3,

- nedávno zverejnená správa, ktorej autorom je pán Alvaro Gil-Robles, komisár Rady 
Európy pre ľudské práva, s názvom „On the Human Rights Situation of the Roma, 
Sinti and Travellers in Europe“ (O situácii týkajúcej sa ľudských práv Rómov, 
Sintiov a kočovníkov v Európe)4,

– so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje 
Európsky inštitút pre rovnosť pohlaví (KOM(2005) 0081 – C6-0083/2005 -
2005/0017(COD)),

  
1 Prijaté texty, P6_TA(2005)0151.
2 Správa „The Situation of Roma in an Enlarged European Union“ (Situácia Rómov v rozšírenej Európskej 
únii), GR EK pre zamestnanosť a sociálne veci, útvar D3, 2004.
3 Európska komisia proti rasizmu a netolerancii Rady Európy: „Všeobecno-politické odporúčanie č. 3, Boj proti 
rasizmu a netolerancii voči Rómom/Cigánom“, Štrasburg, 1998.
4 Gil-Robles, Alvaro. Správa „On the Human Rights Situation of the Roma, Sinti and Travellers in Europe“ (O 
situácii týkajúcej sa ľudských práv Rómov, Sintiov a kočovníkov v Európe), komisár Rady Európy pre ľudské 
práva, Štrasburg, 2006.
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– so zreteľom na akčný plán OBSE na zlepšenie situácie Rómov a Sintiov v regióne OBSE, 
ktorý zdôrazňuje princíp úplného zohľadňovania záujmov rómskych žien vo všetkých 
záležitostiach a zaistenia účasti rómskych žien vo všetkých aspektoch života a princíp 
spolupráce „Rómovia Rómom“1,

– so zreteľom na Pekinskú deklaráciu o právach žien, ktorej článok 32 uvádza, že štáty 
majú „zintenzívniť úsilie o zabezpečenie rovnakého uplatňovania všetkých ľudských práv 
a základných slobôd pre všetky ženy a dievčatá, ktoré musia čeliť viacerým bariéram pri 
úsilí o zlepšenie svojho postavenia a napredovanie“2,

– so zreteľom na všeobecné odporúčanie č. 27 o diskriminácii Rómov, ktoré prijal Výbor 
OSN na odstránenie rasovej diskriminácie (CERD) na 57. zasadnutí v roku 20003,

– so zreteľom na dokumentáciu zostavenú Európskym centrom pre práva Rómov (ERRC) 
spolu s partnerskými organizáciami a predloženú Výboru OSN na odstránenie 
diskriminácie žien (UN CEDAW), ktorá sa týka členských štátov a prístupových 
a kandidátskych krajín, a so zreteľom na odporúčania vydané výborom UN CEDAW 
týkajúce sa situácie rómskych žien a potreby prijatia neodkladných opatrení na riešenie 
početných problémov, ktorým čelia rómske ženy v Európe,

– so zreteľom na správu Výboru pre práva žien a rovnosť pohlaví (A6-0000/2006),

A. keďže Európska únia je predovšetkým politické zriadenie založené na ľudských právach 
a keďže rómske ženy v súčasnosti patria medzi najohrozenejšie skupiny a jednotlivcov 
v členských štátoch a prístupových a kandidátskych krajinách,

B. keďže zákonodarcovia a tvorcovia politík EÚ prijali rozsiahly súhrn právnych noriem 
a navrhli veľa politík určených na boj proti dvojnásobnej rasovej a rodovej diskriminácii 
a ich spojených dôsledkov,

C. keďže európskym tvorcom politík a zákonodarcom sa ešte nepodarilo zabezpečiť úplnú 
a účinnú rovnosť rómskych žien a ich rovnaké začlenenie do európskych spoločností pri 
úplnom zachovaní ich dôstojnosti,

D. keďže rómske ženy čelia extrémnym stupňom diskriminácie, vrátane viacnásobnej alebo 
spojenej diskriminácie, ktorú živia veľmi rozšírené stereotypy známe ako anticigánizmus,

E. keďže očakávaná dĺžka života rómskych žien je v niektorých oblastiach údajne o desať 
rokov kratšia ako u iných žien,

F. keďže existuje rozsiahla dokumentácia naznačujúca, že rómske ženy sú zvlášť vylúčené 
zo zdravotnej starostlivosti a často k nej majú prístup iba vo veľmi naliehavých prípadoch 
alebo pri pôrode,

  
1 OBSE, Action plan on improving the situation of Roma and Sinti within the OSCE area (Akčný plán OBSE na 
zlepšenie situácie Rómov a Sintiov v regióne OBSE), PC.DEC/566, 2003.
2 Štvrtá svetová konferencia žien, Pekinská deklarácia a Akčná platforma, 1995.
3 „General Recommendation XXVII: Discrimination against Roma“ (Všeobecné odporúčanie č. 27: 
Diskriminácia Rómov), vysoký komisár OSN pre ľudské práva, 57. zasadnutie, 2000.
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G. keďže rómske ženy sa v posledných rokoch v Európe stali obeťami extrémneho 
porušovania ľudských práv, vrátane nedobrovoľnej sterilizácie; keďže niektoré členské 
štáty musia ešte vykonať nápravu takéhoto porušovania, hoci iné štáty tak už urobili,

H. keďže priepasť v úrovni vzdelania medzi nerómskymi a rómskymi ženami je neprijateľne 
veľká1; keďže veľmi veľa rómskych dievčat nedokončí základné vzdelanie2,

I. keďže rasová segregácia na školách a zaujatosť medzi učiteľmi a správcami prispieva 
k nízkej úrovni vzdelania, ktoré rómski rodičia očakávajú najmä pre svoje dcéry, 

J. keďže miera nezamestnanosti medzi dospelými rómskymi ženami je na mnohých 
miestach mnohonásobne vyššia ako v prípade zvyšku obyvateľstva,

K. keďže veľa rómskych žien po celej Európe v súčasnosti žije v obydlí, ktoré ohrozuje ich 
zdravie, a keďže na mnohých miestach žijú rómske ženy pod stálou hrozbou núteného 
vysťahovania,

L. keďže rómske ženy patria medzi obete obchodovania so ženami v Európe,

M. keďže pred Európskym súdom pre ľudské práva bolo nedávno začaté súdne konanie proti 
Misii OSN pre dočasnú správu v Kosove (UNMIK) obvinenej z mimoriadneho ublíženia 
veľkému množstvu ľudí, vrátane rómskych žien a dievčat3,

1. víta návrh na zriadenie Európskeho inštitútu pre rovnosť pohlaví a odporúča v tejto 
inštitúcii vytvoriť útvar zaoberajúci sa rómskymi ženami v Európskej únii;

2. vyzýva verejné orgány v celej Únii, aby okamžite vyšetrili obvinenia z mimoriadneho 
porušovania ľudských práv voči rómskym ženám, aby urýchlene potrestali páchateľov 
a aby obetiam poskytli primerané odškodnenie, a vyzýva členské štáty, aby riešenie 
prípadov nedobrovoľnej sterilizácie považovali za jednu zo svojich najvyšších priorít, 
aby prijali proaktívne opatrenia na odstránenie rasovo segregovaných pôrodníckych 
oddelení, aby zabezpečili vypracovanie programov, ktoré poskytnú pomoc rómskym 
obetiam domáceho násilia, aby venovali zvláštnu pozornosť obchodovaniu s rómskymi 
ženami, a žiada Komisiu, aby podporovala iniciatívy vlády a občianskej spoločnosti 
zamerané na riešenie týchto problémov a zabezpečenie základných ľudských práv obetí; 

3. vyzýva členské štáty, aby preskúmali vykonávanie všetkých politík a uistili sa, že sa 
neaplikujú spôsobom, ktorý by vylučoval rómske ženy; 

4. vyzýva členské štáty, aby prijali rad opatrení na zabezpečenie rovnakého prístupu ku 
kvalitnému vzdelávaniu pre všetkých, vrátane: prijatia pozitívnych právnych predpisov 
vyžadujúcich odstránenie segregácie na školách a vytýčenia konkrétnych čŕt plánov na 
skončenie osobitného, menej kvalitného vzdelávania rómskych detí; 

  
1 3 % rómskych žien v Rumunsku údajne dokončilo strednú školu, na rozdiel od všeobecných 63 % žien (Inštitút 
otvorenej spoločnosti, Research on Selected Roma Education Programs in Central and Eastern Europe (Výskum 
vybratých rómskych vzdelávacích programov v strednej a východnej Európe), 2002).
2 Správa „Rómovia v strednej a východnej Európe – únik z pasce závislosti“, Rozvojový program OSN (UNDP), 
Bratislava 2002.
3 Pozrite tlačovú správu Európskeho centra pre práva Rómov„Victims of Kosovo Poisoning Bring Lawsuit at 
European Court of Human Rights“ (Obete otravy v Kosove podali žalobu na Európskom súde pre ľudské práva), 
20. február 2006, na stránke: www.errc.org.
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5. vyzýva členské štáty, aby v rámci domácich zákonov zlepšili bývanie Rómov priznaním 
práva na primerané bývanie, odstránili súčasný nedostatok ochrany jednotlivcov proti 
nútenému vysťahovaniu, aby po konzultácii so zástupcami príslušných komunít prijali 
podrobné plány na zlepšenie a financovanie rómskych chudobných štvrtí, nariadili 
miestnym úradom, aby okamžite poskytli vhodnú pitnú vodu, elektrickú energiu, 
likvidáciu odpadu, verejnú dopravu a cesty;

6. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili prístup všetkých rómskych žien k primárnej, 
núdzovej a preventívnej zdravotnej starostlivosti, aby vypracovali a implementovali 
politiky zabezpečujúce prístup k systému zdravotnej starostlivosti aj pre najvylúčenejšie 
komunity a zavedenie školenia proti zaujatosti pre pracovníkov v zdravotníctve;

7. vyzýva vlády, aby riešili veľmi vysokú mieru nezamestnanosti rómskych žien a najmä 
vážne prekážky spôsobené priamou diskrimináciou pri prijímaní zamestnancov;

8. vyzýva na prijatie konceptu „pozitívnych povinností“, podľa ktorých by zákon od 
štátnych a neštátnych organizácii vyžadoval, aby zaistili pomerné zastúpenie rómskych 
žien podľa ich zastúpenia v miestnej populácii;

9. vyzýva vlády, aby preskúmali prekážky samostatnej zárobkovej činnosti rómskych žien 
a aby vytvorili programy umožňujúce dostupnú, rýchlu a lacnú registráciu rómskych 
žien-podnikateliek a samostatne zárobkovo činných osôb, aby zriadili prístup 
k dostupným pôžičkám – vrátane mikropôžičiek – na financovanie podnikania rómskych 
žien, a žiada Komisiu, aby podporovala tieto aktivity príslušnými mechanizmami 
financovania;

10. vyzýva Komisiu a Parlament, aby vytvorili špeciálny fond na budovanie kapacít 
a zlepšenie postavenia jednotlivcov a organizácii rómskych žien v oblasti vzdelávania, 
zamestnania, vedúceho postavenia a politickej účasti; 

11. vyzýva Komisiu, aby prostredníctvom svojich mnohých súvisiacich finančných 
mechanizmov podporovala aktivity zamerané najmä v prospech rómskych žien a aby 
preskúmala pravidlá prideľovania všetkých finančných prostriedkov a zaistila prijatie 
zvláštnych opatrení na začlenenie rómskych žien, a vyzýva členské štáty, aby 
presadzovali podobné postupy na úrovni národných, regionálnych a miestnych inštitúcií;

12. odporúča, aby Komisia začala právne konania a ukladala varovné pokuty členským 
štátom, ktoré ešte neprevzali antidiskriminačné smernice1 do domáceho práva, alebo ich 
úplne v praxi nevykonávajú vzhľadom na rómske ženy; 

13. odporúča, aby členské štáty naplno využili výhody politických postupov, ako je otvorená 
metóda koordinácie, na vytvorenie a implementáciu politík zabezpečujúcich úplnú 
rovnosť rómskych žien v praxi;

  
1 Vrátane smerníc prijatých v súlade so zmenou a doplnením článku 13 Zmluvy o ES na základe Amsterdamskej 
zmluvy, ako aj súvisiacich smerníc stanovujúcich rozsah a rozmer zákazu diskriminácie žien v rámci práva EÚ.  
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14. vyzýva inštitúcie Únie, aby sa ujali vedenia a podporili vlády pri zhromažďovaní 
a zverejňovaní údajov o situácii rómskych mužov a žien rozdelených podľa pohlavia 
a etnického pôvodu s cieľom zmerať pokrok vo vzdelávaní, bývaní, zamestnanosti, 
zdravotnej starostlivosti a ďalších sektoroch; domnieva sa, že EÚ by mala vyzvať vlády, 
aby zvyšovali povedomie v štátnej správe a medzi širokou verejnosťou o tom, že údaje 
o etnickom pôvode je možné získať bez ohrozenia identity jednotlivcov, a mala by 
podporovať vlády, aby používali existujúce, bezpečné a inovačné metódy;

15. naliehavo vyzýva na vytvorenie fondu na podporu organizovania každoročného Fóra 
rómskych žien v Európskej únii;

16. naliehavo vyzýva, aby sa všetky iniciatívy a akcie realizované inštitúciami EÚ 
a členskými štátmi uskutočnili po konzultáciách s rómskymi ženami; 

17. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam a
parlamentom členských štátov a prístupových a kandidátskych krajín.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Počas prípravy návrhu svojej správy som diskutovala s verejnými aj súkromnými účastníkmi 
v Európskej únii. Medzi tieto kontakty patrili:
- Výmena názorov s Iniciatívou rómskych žien.

- Ako žena rómskeho pôvodu som zažila na vlastnej koži mnoho prejavov diskriminácie, 
ktorej čelia rómske ženy v Európe. 

- Ako antropologička som študovala situáciu rómskych žien navštevovaním rómskych 
komunít a osobným pozorovaním ich skúseností. Ako poslankyňa som minulý rok pri 
návšteve Grécka a Macedónska bola priamo svedkom mnohých prípadov prenasledovania 
rómskych žien. 

- Verejné vypočutie o problémoch rómskych žien v Európskom parlamente s účasťou 
zástupcov mimovládnych organizácií rómskych žien.

- Výmena názorov s Vladimírom Špidlom, európskym komisárom pre zamestnanosť 
a rovnaké príležitosti, 27. septembra 2004, o prípadoch nedobrovoľnej sterilizácie rómskych 
žien.

Spravodajkyňa ľutuje, že v tejto správe nemohla použiť správu k projektu The Economic and 
Social Situation of Roma Women (Ekonomická a sociálna situácia rómskych žien, 
RomWom), ktorú vypracoval Berlínsky inštitút pre porovnávací sociálny výskum, pretože 
závery správy RomWom neboli do ukončenia tejto správy úplne dokončené.

Táto správa, ako súčasť série o chudobe a sociálnom vylúčení, ako aj o rovnakých 
príležitostiach, je prvou, ktorá zdôrazňuje zložitú viacnásobnú diskrimináciu, ktorej musia 
čeliť rómske ženy v členských štátoch Európskej únie. Rómske ženy v celej Európe čelia 
nielen diskriminácii na základe pohlavia, ale z dôvodu rozšíreného anticigánstva aj na základe 
príslušnosti k etnickej skupine. Rozmanitosť rómskej populácie v EÚ zároveň spôsobuje 
množstvo problémov, pred ktorými stoja rómske ženy. Z tejto rozmanitosti situácií vyplýva 
mimoriadna zložitosť problému, ktorý je potrebné analyzovať1.

Preto je potrebné pri analyzovaní problémov, ktorým čelia rómske ženy, brať do úvahy 
niekoľko kritérií: skupinu Rómov, do ktorej žena patrí, ich miesto pobytu – mesto alebo 
vidiek, ich rodinný stav: vydaté a slobodné ženy (v rámci druhej kategórie existuje aj skupina 
slobodných matiek), sociálnu skupinu, do ktorej patria, osobitosti kultúry väčšinovej 
populácie, ich náboženstvo.

Avšak bez ohľadu na rozdiely sa väčšina z nich stretáva so skupinou problémov, ako sú 

  
1 V správe EK „The Situation of Roma in an Enlarged European Union“ (Situácia Rómov v rozšírenej Európskej 
únii) sa na opísanie rôznych skupín používajú výrazy Rómovia, Cigáni, kočovníci.
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napríklad: diskriminácia vo vzdelávaní – zo strany školy aj komunity, zamestnanosť a prístup 
k zdravotnej starostlivosti. Hoci sa zvýšilo priznávanie diskriminácie, ktorej čelí rómska 
populácia, zlepšilo sa len veľmi málo1. Viacnásobná diskriminácia a sociálne vylúčenie 
rómskych žien znovu vyvolávajú cyklus chudoby, do ktorej sa veľa z nich narodí, a pripravuje 
ich o ľudskú dôstojnosť.

Napriek tomu, že sa vyvíja zvýšené úsilie na riešenie rozmanitosti európskeho obyvateľstva, 
vzhľadom na rómske ženy zisťujeme, že politiky rovnosti pohlaví začínajú od „danej“ situácie 
(správnej pre Európanku zo strednej vrstvy), ktorá je pre rómske ženy a ďalšie prehliadané 
a sociálne vylúčené ženy nedosiahnuteľná. Menšiny, a najmä rómske ženy, žiadajú zahrnutie 
do politík a aktivít členských štátov, ako aj inštitúcií Európskej únie, pri riešení rovnosti 
pohlaví a rasovej a etnickej diskriminácie2.

Podobne ako v prípade rómskych chlapcov je aj veľa rómskych dievčat buď úplne vylúčených 
zo vzdelávacích systémov, alebo sú umiestnené do oddelených škôl alebo tried – často 
„špeciálnych tried“, ktoré nespĺňajú ich vzdelávacie potreby. Táto rasová segregácia 
v kombinácii so zaujatými postojmi učiteľov prispieva k pocitu menejcennosti medzi deťmi.  
Rómske študentky sa však stretávajú s ďalšou prekážkou svojho vzdelávania, pretože sú často 
nútené opustiť školu vo veľmi mladom veku a pomáhať starať sa o mladších súrodencov 
alebo plniť iné povinnosti v domácnosti. Šancu na dokončenie vzdelania rómskym dievčatám 
ďalej znižuje tlak, aby sa skoro vydali.3 Keďže vzdelanie je jedným z najdôležitejších 
nástrojov úniku z chudoby, dvojnásobná diskriminácia, ktorej sú rómske ženy vystavené 
v oblasti vzdelávania, znamená, že je pre nich únik z chudoby zvlášť ťažký.

Rómske ženy musia čeliť predsudkom pri prijímaní do zamestnania, povyšovaní 
a odmeňovaní. Mnohé rómske ženy navyše zostávajú úplne vylúčené z formálnej ekonomiky, 
pretože im bránia obmedzené príležitosti na vzdelávanie, neprimerané bývanie a zlá zdravotná 
starostlivosť, tradičné rozdelenie úloh medzi mužmi a ženami a všeobecné zanedbávanie zo 
strany väčšinovej spoločnosti. Miera nezamestnanosti medzi dospelými rómskymi ženami je 
na niektorých miestach mnohonásobne vyššia ako v prípade väčšinového obyvateľstva.   

V celej Únii dostávajú Rómovia vo všeobecnosti a ženy nižšie mzdy ako rasovo väčšinové 
obyvateľstvo a muži.   

Rómske ženy čelia diskriminácii aj pri prístupe k zdravotnej starostlivosti.4 Vo viacerých 
európskych krajinách praktickí lekári odmietajú poskytnúť Rómom zdravotnú starostlivosť, 
pretože „patria k niekomu inému“. V zariadeniach sú miesta často oddelené na základe toho, 

  
1 Pozrite tú istú správu, str. 1, Zhrnutie. 
2 Pozrite dokument „Romani Women in the European Union: Realities and Challenges“ (Rómske ženy 
v Európskej únii: reality a výzvy), Nicoleta Bitu, Celosieťový ženský program Inštitútu otvorenej spoločnosti, 
Iniciatíva rómskych žien, prezentácia na vypočutí Výboru EP pre práva žien a rovnosť pohlaví na tému Situácia 
rómskych žien v EÚ, 23. november 2005.

3 Pozrite napríklad správu A Place at the Policy Table (Miesto pri tvorbe politík) o Fóre rómskych žien Inštitútu 
otvorenej spoločnosti, 29. jún 2003.
4 Európske stredisko pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie. Breaking the Barriers - Romani Women and 
Access to Public Health Care (Prekonávanie bariér: Rómske ženy a prístup k verejnej zdravotnej starostlivosti, 
2003).
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že rómske ženy sú „špinavé“, „zlodejky“ a „antisociálne“. Dokumentácia naznačuje, že 
rómske ženy majú prístup k zdravotnej starostlivosti často iba vo veľmi naliehavých 
prípadoch a niekedy dokonca ani vtedy. Rómske ženy sú preto často bez prístupu k primárnej 
alebo preventívnej zdravotnej starostlivosti. Výsledkom je, že očakávaná dĺžka života 
rómskych žien je na niektorých miestach údajne o 10 rokov kratšia ako v prípade žien 
z väčšinového obyvateľstva a oveľa vyššia je aj miera detskej úmrtnosti.

Pokiaľ ide o právo na reprodukciu, v poslednom roku boli hlásené prípady sterilizácie 
v dvoch členských štátoch. Napriek dôkazom o skutočnostiach sa vláda neusiluje o dôsledné 
odškodnenie obetí.

Mnohé rómske ženy žijú v nevhodných obydliach, často v nebezpečných a nezdravých 
podmienkach. Rozšíreným problémom v rómskych komunitách je aj nútené vysťahovanie.

Rómske ženy často žijú v tradičných patriarchálnych komunitách, čo môže prispievať 
k násiliu voči nim a bráni im využívať základné slobody výberu. Po celej Európe sa často 
stávajú obeťami obchodovania so ženami. Nedávno bol začatý súd proti misii UNMIK 
obvinenej s mimoriadneho ublíženia viacerým skupinám, vrátane rómskych žien.

Okrem toho, že sú rozšírené zaujaté postoje voči Rómom, masmédiá v EÚ vôbec 
neprispievajú k odstráneniu týchto postojov. V súčasnosti je známe, že nositeľmi 
stereotypného obrazu Rómov sú ženy a deti, ktorých obrázky sa často používajú v tlači 
a náučných knihách.1

Hoci sa v rôznych častiach spoločnosti všeobecne uznáva, že existuje problém diskriminácie 
a zanedbávania rómskych žien, pre nedostatok údajov rozdelených podľa pohlavia a etnickej 
príslušnosti je ťažké to dokázať. Je potrebné, aby vlády zhromažďovali údaje s cieľom 
vyriešiť problémy rómskych žien a zároveň rešpektovali dôstojnosť a súkromie menšín. 

Hoci existujú rómske ženy, ktoré sa stali význačnými postavami verejného života, väčšina
rómskych žien nie je zapojená do rozhodovania, ktoré ovplyvňuje ich životy. Európske 
a národné politiky sa musia preformulovať tak, aby lepšie riešili diskrimináciu, ktorej musia 
čeliť rómske ženy. Najmä v rámci politík uplatňovania rodového hľadiska sa musí priznať 
skutočnosť, že mnohé ženy sú vystavené dodatočnému rozmeru diskriminácie na základe 
etnického alebo kultúrneho pôvodu. Iba nedávno bol rodový aspekt pridaný do úvah o rasovej 
diskriminácii Rómov2, ale je jasné, že pri formulácii účinnej politiky na zlepšenie situácie 
rómskych žien v Európe sa musí brať rovnako do úvahy rodový aj rasový rozmer 
diskriminácie.

Je zrejmé, že problémy rómskych žien nie je možné riešiť bez účinného právneho rámca na 
úrovni EÚ aj úrovni členských štátov. Na úrovni EÚ nie sú smernica o rasovej rovnosti 
(2000/43/ES) a smernica o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní (2000/78/ES) vždy dosť 

  
1 „Roma women Rights are Rights to Dignity, Diversity and equal participation“ (Práva rómskych žien sú práva 
na dôstojnosť, rozmanitosť a rovnakú účasť) – prezentácia na vypočutí Výboru EP pre práva žien a rovnosť 
pohlaví na tému Rómske ženy v EÚ, Miranda Vuolasranta, november 2005.
2 Kocze, Angela. „Double Discrimination Face by Romani Women in Europe“ (Dvojitá diskriminácia rómskych 
žien v Európe). Výbor pre práva žien a rovnaké príležitosti, schôdza uskutočnená 26. novembra 2003.
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obsiahle a často sú neurčité. Napríklad na tému viacnásobnej diskriminácie, ktorá ovplyvňuje 
rómske ženy, je jazyk legislatívy EÚ nejednoznačný. Nerieši ani diskrimináciu na základe 
národnosti, ktorá sa používa ako výhovorka neustálej diskriminácie Rómov. 1 Mnoho 
členských štátov navyše stále úplne neimplementovalo tieto smernice, čo spôsobuje najväčšie 
problémy skupinám, ktoré boli už v minulosti zanedbávané a diskriminované, ako sú 
napríklad Rómovia.2  

Na úrovni členských štátov je potrebný účinný antidiskriminačný legislatívny rámec so 
zameraním na začlenenie potrieb a záujmov Rómov do všeobecnej tvorby politiky 
a súčasným zohľadnením kľúčových prvkov rómskej identity.

Zohľadňovanie pri tvorbe politík bude splnené iba vtedy, keď sa zistí, že budúce zákony 
a politiky nebudú udržiavať diskrimináciu voči Rómom, keď sa odstránia zákony a politiky, 
ktoré diskrimináciu vytvárajú, a keď sa vytvoria špeciálne ustanovenia prispôsobené 
kľúčovým prvkom rómskej identity. Napriek tomu, že mnohé členské štáty na papieri 
implementovali antidiskriminačnú politiku, vyššie uvedené kritériá v tejto implementácii 
chýbajú. To je jedným z dôvodov, prečo sú rómske ženy stále vystavené dvojnásobnej 
diskriminácii na základe pohlavia a etnického pôvodu. Najmä v oblasti vzdelávania 
a zamestnávania by sa mali vypracovať pozitívne opatrenia zamerané špeciálne na zlepšenie 
situácie rómskych žien v týchto dvoch oblastiach. Okrem toho by sme mali podporiť diskusiu 
a vytváranie politík zohľadňujúcich rodové hľadisko, ktoré by riešili potreby rómskych žien 
viac ako len v tradičnej úlohe matky a ženy v domácnosti.

  
1 Európsky rómsky informačný úrad. Odpovede na Zelenú knihu. 2004.
2 Európske stredisko pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie. „Migrants, minorities and legislation: 
Documenting legal measures and remedies against discrimination in 15 Member States of the European Union“ 
(Migranti, menšiny a legislatíva: zdokumentovanie právnych opatrení a opravných prostriedkov proti 
diskriminácii v 15 členských štátoch Európskej únie), s. 117, 118. December 2004.


