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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om situationen för de romska kvinnorna i Europeiska unionen
(2005/2164(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av att Europeiska unionen och dess institutioner vid ett flertal tillfällen har 
uttryckt sin oro, eller till och med bestörtning, över romernas situation i allmänhet och de 
romska kvinnornas situation i synnerhet, i dokument och genom åtgärder som till exempel 
följande:
– Europaparlamentets resolution av den 28 april 2005 om romernas situation i 

Europeiska unionen1,
– rapporten ”Romska kvinnor och tillträde till allmän hälso- och sjukvård: Att bryta 

gränserna” från Europeiskt centrum för övervakning av rasism och 
främlingsfientlighet (EUMC),

– kommissionens viktiga och oroande rapport om romernas situation i den utvidgade 
Europeiska unionen, däribland rapportens särskilda inriktning på 
jämställdhetsaspekterna när det gäller romernas situation i Europa2,

– med beaktande av åtgärder som stöds av kommissionen, såsom Daphneprogrammets 
undersökning av situationen för romska kvinnor i spanska fängelser,

– med beaktande av att ett antal organ inom Europarådet även har uttryckt sitt missnöje över 
romernas och de romska kvinnornas situation i Europa och har uppmanat politiskt 
ansvariga och lagstiftare att råda bot på den oacceptabla situationen för romer, inklusive 
romska kvinnor, i dokument som
– Europarådets parlamentariska församlings rekommendation 1203/1993 om zigenare i 

Europa, där bland annat vikten av utbildning av romska kvinnor lyfts fram,
– allmän policyrekommendation nr 3 från Europarådets europeiska kommission mot 

rasism och intolerans om bekämpande av rasism och intolerans mot romer/zigenare, i 
vilken man betonar den dubbla diskriminering som romska kvinnor utsätts för3,

– den nyligen offentliggjorda rapporten av Alvaro Gil-Robles, Europarådets 
kommissionär för mänskliga rättigheter, om ”den människorättsliga situationen för 
romer, sinter och resandefolk i Europa”4,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förslag till direktiv om inrättande av ett 
europeiskt jämställdhetsinstitut (KOM(2005)0081 – C6-0083/2005 – 2005/0017(COD)),

– med beaktande av OSSE:s (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) 
handlingsplan för att förbättra romernas och sinternas situation inom OSSE-området, i 
vilken man betonar principen om att ta full hänsyn till de romska kvinnornas intressen i 

  
1 Antagna texter, P6_TA(2005)0151.
2 Rapport ”Romernas situation i den utvidgade Europeiska unionen”, Europeiska kommissionens 
generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter, avdelning D3, 2004.
3 Europarådets europeiska kommission mot rasism och intolerans, ”allmän policyrekommendation nr 3 om 
bekämpande av rasism och intolerans mot romer/zigenare”, Strasbourg, 1998.
4 Alvaro Gil-Robles, Europarådets europeiska kommissionär för mänskliga rättigheter, rapport om ”den 
människorättsliga situationen för romer, sinter och resandefolk i Europa”, Strasbourg, 2006.
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alla frågor och garantera de romska kvinnornas deltagande i alla aspekter av samhällslivet 
och principen om samarbete mellan ”rom till rom”1,

– med beaktande av Pekingdeklarationen om kvinnors rättigheter och dess artikel 32, i 
vilken det fastställs att staterna skall ”intensifiera insatserna för att garantera att alla 
flickor och kvinnor som möter flerfaldiga hinder för sin delaktighet och sin utveckling
skall åtnjuta likvärdiga mänskliga rättigheter och grundläggande friheter”2,

– med beaktande av FN-kommittén för avskaffande av rasdiskriminerings (CERD) allmänna 
rekommendation XXVII om diskriminering mot romer – 57:e sessionen 20003,

– med beaktande av den dokumentation som sammanställts av organisationen European 
Roma Rights Centre (ERRC) samt dess partnerorganisationer och som överlämnats till 
FN:s kommitté för avskaffande av diskriminering av kvinnor (CEDAW) om 
medlemsstaterna samt anslutnings- och kandidatländerna, och med beaktande av 
CEDAW:s rekommendationer rörande situationen för de romska kvinnorna och behovet 
av att vidta brådskande åtgärder för att lösa de många problem som romska kvinnor i 
Europa ställs inför.

– med beaktande av betänkandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet 
mellan kvinnor och män (A6-.../2006), och av följande skäl:

A. Europeiska unionen är framför allt en statsform som grundas på mänskliga rättigheter. De 
romska kvinnorna utgör för närvarande en av de mest hotade grupperna och individerna i 
EU:s medlemsstater samt i anslutnings- och kandidatländerna.

B. EU:s lagstiftare och politiskt ansvariga har antagit ett stort antal rättsakter och utformat 
många politiska åtgärder för att bemöta de dubbla gisslen ras- och könsdiskriminering och 
deras kombinerade effekter.

C. Inom den europeiska politiken och lagstiftningen har man ännu inte lyckats garantera 
fullständig och effektiv jämlikhet för romska kvinnor samt deras delaktighet, med full 
värdighet, i Europas samhällen.

D. Romska kvinnor utsätts för ytterst stor diskriminering, däribland flerfaldig eller 
sammansatt diskriminering, som underblåses av mycket allmänt utbredda stereotyper, som 
benämns antiziganism.

E. Det rapporteras att medellivslängden för romska kvinnor i en del områden är tio år kortare 
än för andra kvinnor.

F. Det finns utförlig dokumentation som visar på att romska kvinnor särskilt utestängs från 
hälso- och sjukvården och ofta endast ges tillträde till hälsovård vid extrema 
nödsituationer och/eller förlossningar.

  
1 OSSE, Handlingsplan för att förbättra romernas och sinternas situation inom OSSE-området, PC DEC/566, 
2003.
2 Fjärde världskonferensen om kvinnor, Pekingdeklarationen och handlingsplanen, 1995.
3 ”Allmän rekommendation XXVII: diskriminering mot romer”, Förenta nationernas högkommissarie för 
mänskliga rättigheter, 57:e sessionen, 2000.



PR\603599SV.doc 5/11 PE 370.154v01-00
Extern översättning

SV

G. Under de senaste åren har romska kvinnor fallit offer för ytterst allvarliga kränkningar av 
de mänskliga rättigheterna i Europa, däribland tvångssterilisering, och även om en del av 
medlemsstaterna har vidtagit åtgärder för att avhjälpa denna situation har andra inte gjort 
detta ännu.

H. Skillnaderna i utbildningsnivån mellan icke-romska kvinnor och romska kvinnor är 
oacceptabelt stor1, och ett mycket stort antal romska flickor slutför inte 
grundskoleutbildningen2.

I. Rassegregering i skolor och fördomsfulla inställningar bland lärare och administrativ 
personal bidrar till att romska familjer ofta hyser låga förhoppningar för sina barn, i 
synnerhet för familjens flickor.

J. Arbetslöshetstalen bland vuxna romska kvinnor är på många håll många gånger högre än 
för resten av befolkningen.

K. Många romska kvinnor i Europa bor för närvarande i hälsofarliga bostäder, och på många 
håll lever romska kvinnor under ständiga hot om tvångsavhysningar.

L. Romska kvinnor finns bland offren för människohandeln i Europa.

M. Ett mål anmäldes nyligen inför Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna mot 
Förenta nationernas uppdrag i Kosovo (UNMIK) om påstådda ytterst allvarliga skador 
som tillfogats ett antal personer, däribland romska kvinnor och flickor.3

1. Europaparlamentet välkomnar förslaget att inrätta ett europeiskt institut för jämställdhet 
mellan kvinnor och män, och rekommenderar att en enhet som skall handha frågor som 
rör romska kvinnor i Europeiska unionen inrättas inom ramen för detta organ.

2. Europaparlamentet uppmanar de offentliga myndigheterna inom unionen att snabbt utreda 
anklagelser om ytterst allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna mot romska 
kvinnor, att snabbt bestraffa förövarna och ersätta offren på lämpligt sätt, och uppmanar 
således medlemsstaterna att betrakta frågan om tvångssteriliseringar som en av de främsta 
prioriteringarna, att vidta aktiva åtgärder för att få bort rassegregerade 
förlossningsavdelningar, att se till att program utarbetas för att hjälpa romska offer för 
våld i hemmet, och att vara särskilt vaksamma när det gäller människohandel som 
omfattar romska kvinnor. Parlamentet uppmanar kommissionen att stödja statliga och 
civila sociala initiativ för att ta itu med dessa problem, och samtidigt garantera offrens 
grundläggande mänskliga rättigheter.

3. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se över genomförandet av all politik för 
att se till att den inte tillämpas på ett sätt som utestänger romska kvinnor.

  
1 I Rumänien har tre procent av de romska kvinnorna slutfört gymnasieutbildningen, jämfört med 63 procent av 
kvinnorna totalt sett (Open Society Institute, Research on Selected Roma Education Programs in Central and 
Eastern Europe, 2002).
2 Rapport ”Avoiding Dependency trap – the Roma in Central and Eastern Europe”, FN:s utvecklingsprogram 
(UNDP), Bratislava 2002.
3 Se pressmeddelande från European Roma Rights Centre, ”Victims of Kosovo Poisoning Bring Lawsuit at 
European Court of Human Rights”, 20.2.2006: www.errc.org.
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4. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta en rad olika åtgärder för att 
garantera lika tillträde till kvalitetsutbildning för alla, däribland: att anta positiva lagar för 
att få slut på segregeringen i skolor och utarbeta särskilda planer för att få slut på den 
separata, undermåliga undervisningen av romska barn.

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att förbättra romernas bostadsförhållanden 
genom att erkänna romernas rätt till lämpligt boende i den nationella lagstiftningen, samt 
råda bot på det befintliga bristfälliga skyddet för enskilda personer mot tvångsavhysningar 
enligt nationell lagstiftning, och i samråd med företrädare för de berörda grupperna 
utarbeta omfattande planer för förbättring och finansiering av slumområden där romer är 
bosatta, samt ålägga lokala myndigheter att snabbt tillhandahålla tillfredsställande 
drickbart vatten, el, avfallshämtning, kollektivtrafik och vägar.

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att alla romska kvinnor ges 
tillträde till primär, akut och förebyggande hälso- och sjukvård, att utarbeta och 
genomföra politik för att garantera att även de mest utestängda grupperna har fullt tillträde 
till hälsovårdssystemet, och införa utbildning för att motverka fördomar bland de anställda 
inom sjukvården.

7. Europaparlamentet uppmanar regeringarna att gripa sig an de mycket höga 
arbetslöshetstalen bland romska kvinnor, med särskild inriktning på de allvarliga hinder 
som direkt diskriminering i anställningsförfaranden utgör.

8. Europaparlamentet uppmanar att konceptet ”positiva skyldigheter” skall tillämpas, 
varigenom statliga och icke-statliga organ enligt lag är skyldiga att se till att romska 
kvinnor företräds i förhållande till deras antal i den lokala befolkningen.

9. Europaparlamentet uppmanar regeringarna att undersöka hinder för romska kvinnliga 
egenföretagare, och inrätta program för att möjliggöra lättåtkomlig, snabb och billig 
registrering för romska kvinnliga entreprenörer eller egenföretagare, att skapa möjligheter 
till lättillgängliga krediter – däribland mikrokrediter – för finansiering av romska kvinnors 
företag, och uppmanar kommissionen att stödja denna verksamhet genom lämpliga 
finansieringsmekanismer.

10. Europaparlamentet begär att kommissionen och parlamentet skall inrätta en speciell fond 
för kapacitetsuppbyggnad och ökad delaktighet för romska kvinnor och romska 
organisationer när det gäller utbildning, sysselsättning, ledarskap och politiskt deltagande.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, genom dess många relevanta finansiella 
mekanismer, stödja verksamhet som särskilt inriktas på romska kvinnor och se över 
bestämmelserna om fördelning av all finansiering, samt garantera att särskilda åtgärder 
vidtas för att integrera romska kvinnor. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
tillämpa liknande förfaranden för nationella, regionala och lokala institutioner.

12. Europaparlamentet rekommenderar att kommissionen inleder rättsliga förfaranden och i 
sista hand utfärdar böter i avskräckande syfte mot medlemsstater som ännu inte har 
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införlivat direktiven om antidiskriminering1 i den nationella lagstiftningen och/eller inte 
har genomfört dem fullt ut i praktiken när det gäller romska kvinnor.

13. Europaparlamentet rekommenderar medlemsstaterna att fullt ut dra nytta av politiska 
processer, såsom den öppna samordningsmetoden, för att utarbeta och genomföra politik 
för att garantera fullständig jämlikhet i praktiken för romska kvinnor.

14. Europaparlamentet uppmanar EU-institutionerna att visa vägen för att uppmuntra 
regeringarna att samla in och offentliggöra uppgifter uppdelade per kön och etnisk 
tillhörighet om situationen för romska män och kvinnor, i syfte att mäta framsteg inom 
utbildning, boende, sysselsättning, hälso- och sjukvård och andra sektorer, och anser att 
EU bör uppmana regeringarna att höja medvetandet inom offentliga förvaltningar och 
bland allmänheten om att etniska uppgifter kan samlas in utan risk för individuell 
identifiering, och att EU bör uppmuntra regeringarna att tillämpa alla befintliga, säkra och 
innovativa metoder.

15. Europaparlamentet uppmanar enträget till att en fond inrättas för att stödja anordnandet av 
ett årligt forum för romska kvinnor inom Europeiska unionen.

16. Europaparlamentet uppmanar enträget till att alla initiativ och åtgärder som vidtas av EU:s 
institutioner och/eller medlemsstaterna skall genomföras i nära samråd med romska 
kvinnor.

17. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen och till medlemsstaternas, anslutningsländernas och kandidatländernas 
regeringar och parlament.

  
1 Detta rör bland annat de direktiv som har antagits i enlighet med den ändrade artikel 13 i EG-fördraget efter 
Amsterdamfördraget, samt de relaterade direktiven som anger räckvidden för och dimensionen av förbudet mot 
diskriminering av kvinnor enligt EU:s lagstiftning.
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MOTIVERING

Under utarbetandet av detta förslag till betänkande har jag fört diskussioner med både 
offentliga och privata parter inom Europeiska unionen. Dessa kontakter omfattade följande:

– En diskussion med organisationen Roma Women’s Initiative.

– Som kvinna av romskt ursprung har jag dessutom personligen upplevt mycket av den 
diskriminering som romska kvinnor möter i Europa.

– Som antropolog har jag studerat romska kvinnors situation genom att besöka romska 
befolkningar och personligen observera deras erfarenheter. Som ledamot av 
Europaparlamentet bevittnade jag, när jag besökte Grekland och Makedonien förra året, 
personligen mycket av diskrimineringen av romska kvinnor.

– En offentlig utfrågning i Europaparlamentet om romska kvinnor, med deltagande av 
företrädare för icke-statliga romska organisationer.

– En diskussion med Vladimír Špidla, kommissionsledamot med ansvar för sysselsättning, 
socialpolitik och lika möjligheter, den 27 september 2004, om fall av tvångssteriliseringar 
av romska kvinnor.

Föredraganden beklagar att rapporten ”Project: The Economic and Social Situation of Roma 
Women” (RomWom) av Berlin Institute for Comparative Social Research inte har kunnat 
användas i detta betänkande, eftersom slutsatserna från RomWom-rapporten inte var helt 
klara när arbetet med detta betänkande hade slutförts.

Detta betänkande, som ingår i en rad betänkanden om fattigdom och social utestängning samt 
lika möjligheter, är det första betänkandet där den komplexa, flerfaldiga diskriminering som 
romska kvinnor utsätts för i Europeiska unionens medlemsstater betonas. Romska kvinnor i 
Europa diskrimineras inte bara på grund av sitt kön utan även på grund av sin etniska 
tillhörighet till följd av den allmänt utbredda antiziganismen. Samtidigt leder mångfalden 
inom de romska befolkningarna i Europa till att de romska kvinnorna möter en rad olika 
problem. En analys av denna fråga blir ytterst komplicerad till följd av dessa skiftande 
situationer.1

Det är följaktligen nödvändigt att ta hänsyn till ett antal kriterier när man analyserar de 
problem som romska kvinnor ställs inför: den grupp romer som kvinnorna tillhör, var de är 
bosatta – i staden eller på landsbygden, deras äktenskapliga status, om de är gifta eller ogifta 
(inom den senare kategorin finns också gruppen ensamstående mödrar), vilken socialgrupp de 
tillhör, särdragen i majoritetsbefolkningens kultur, deras religion.

Trots dessa skillnader möter de flesta romska kvinnor en rad gemensamma problem, såsom 
diskriminering i utbildningen – både från skolan och samhället – samt diskriminering på 
arbetsmarknaden och i tillträdet till hälso- och sjukvården. Även om diskrimineringen mot 

  
1 I Europeiska kommissionens rapport ”Romernas situation i den utvidgade Europeiska unionen” används 
terminologin romer, zigenare och resandefolk för att täcka mångfalden inom dessa grupper.
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den romska befolkningen har fått ett ökat erkännande, har det skett mycket få förbättringar.1
Den flerfaldiga diskrimineringen och den sociala utestängningen av romska kvinnor förvärrar 
den onda cirkel av fattigdom som många av dem föds till, och berövar dem deras mänskliga 
värdighet.

Insatserna för att hantera den europeiska befolkningens mångfald har visserligen ökat, men 
när det gäller de romska kvinnorna finner vi att jämställdhetspolitiken utgår från en ”given” 
befolkningsgrupp (dvs. europeisk medelklass), som romska kvinnor och andra 
marginaliserade och socialt utestängda kvinnor står långt utanför. Det finns en stark önskan 
bland minoriteterna, och särskilt bland romska kvinnor, att vara delaktiga i medlemsstaternas 
politik och åtgärder och inom Europeiska unionens institutioner när det gäller såväl 
jämställdhetsfrågor som rasdiskriminering och etnisk diskriminering.2

Liksom romska pojkar utesluts många romska flickor antingen fullständigt från 
utbildningssystemen, eller placeras i segregerade skolor eller klasser – ofta ”specialklasser” –
som inte tillgodoser deras undervisningsbehov. Denna rassegregering i kombination med 
fördomsfulla inställningar bland lärare bidrar till mindervärdighetskänslan bland dessa barn. 
Kvinnliga romska studerande möter dock ytterligare hinder för sin utbildning, eftersom de 
ofta tvingas lämna skolan vid en mycket låg ålder för att hjälpa till att ta hand om yngre 
syskon eller utföra annat hushållsarbete. Pressen att gifta sig tidigt minskar också romska 
kvinnors möjlighet att slutföra sin skolgång.3 Eftersom utbildning är ett av de viktigaste 
verktygen för att undkomma fattigdom, innebär den dubbla diskriminering som romska 
kvinnor utsätts för på utbildningsområdet att de får det särskilt svårt att ta sig ur fattigdomen.

Romska kvinnor möter fördomar vid anställning, vid avancemang och på löneområdet. 
Dessutom förblir många romska kvinnor fullständigt utestängda från den formella ekonomin, 
och hindras av begränsade utbildningsmöjligheter, olämpliga boendeförhållanden och dålig 
sjukvård, traditionella könsroller och allmän marginalisering från majoritetsgrupperna. 
Arbetslöshetstalen bland vuxna romska kvinnor är på en del håll många gånger högre än för 
majoritetsbefolkningen.

Inom hela unionen har såväl den romska befolkningen i allmänhet som de romska kvinnorna i 
synnerhet lägre löner än majoritetsbefolkningen och männen.

Romska kvinnor möter även diskriminering när de vill få tillträde till hälso- och sjukvård.4 I 
flera europeiska länder vägras romer sjukvård av allmänpraktiserande läkare på grund av att 
de är ”någon annans ansvar”. Läkarmottagningarna har ofta segregerade lokaler på grund av 
att romska kvinnor betraktas som “smutsiga”, ”tjuvar” och ”antisociala”. Det finns 
dokumentation som tyder på att romska kvinnor endast ges tillträde till sjukvård vid extrema 
nödsituationer, och ibland inte ens då. Romska kvinnor har därför ofta inte tillträde till primär 

  
1 Se samma rapport, s. 1, sammanfattning.
2 Se ”Romani Women in the European Union: Realities and Challenges”, Nicoleta Bitu, OSI Network Women 
Program, Romani Women Initiative, presentation vid den utfrågning som utskottet för kvinnors rättigheter och 
jämställdhet mellan kvinnor och män anordnade på temat ”Situationen för de romska kvinnorna i EU”, 
den 23.11.2005.
3 Se t.ex. A Place at the Policy Table, rapport om forumet för romska kvinnor av Open Society Institute, 
den 29.6.2003.
4 Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet, ”Romska kvinnor och tillträde till 
allmän hälso- och sjukvård: Att bryta gränserna” (2003).
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eller förebyggande hälso- och sjukvård. Detta leder till att medellivslängden för romska 
kvinnor i en del områden enligt rapporter är tio år kortare än för andra kvinnor, och att 
barnadödligheten är mycket högre.

När det gäller reproduktiva rättigheter rapporterades fall av sterilisering i två medlemsstater 
förra året. Trots att det finns bevis på detta har medlemsstaterna i fråga underlåtit att behandla 
frågan om gottgörelse av offren på ett konsekvent sätt.

Många romska kvinnor bor i olämpliga bostäder, ofta under osäkra och hälsofarliga 
förhållanden. Tvångsavhysningar är också ett allmänt utbrett problem i romska samhällen.

Romska kvinnor lever ofta i en traditionellt patriarkalisk gemenskap, vilket kan vara en 
bidragande orsak till att de utsätts för våld och förvägras den grundläggande rätten till 
valfrihet. Romska kvinnor faller även ofta offer för människohandel runtom i Europa. Ett mål 
har nyligen inletts mot UNMIK om påstådda ytterst allvarliga skador som tillfogats ett antal 
personer, däribland romska kvinnor.

I stället för att förbättra den redan fördomsfulla inställningen gentemot det romska folket, 
bidrar massmedierna i EU tvärtom till att denna inställning förstärks. Det är nu känt att 
bärarna av den stereotypa bilden av romer är de romska kvinnorna och barnen, och denna bild 
används ofta i pressen och i skolböcker.1

Även om det är allmänt erkänt att problemen med diskriminering och marginalisering av 
romska kvinnor förekommer inom flera olika samhällssektorer, är detta svårt att bevisa på 
grund av bristen på uppgifter som är uppdelade på kön och etnisk tillhörighet. Det är 
nödvändigt att regeringarna, med respekt för minoriteternas värdighet och privatliv, samlar in 
uppgifter för att lösa de problem som romska kvinnor möter.

Även om det finns romska kvinnor som har blivit kända offentliga personer, inbegrips de 
flesta romska kvinnor inte i de beslutsprocesser som påverkar deras liv. Politiken på EU-nivå 
och nationell nivå måste omformuleras för att man bättre skall kunna ta itu med den 
diskriminering som romska kvinnor utsätts för. Särskilt inom jämställdhetspolitiken är det 
nödvändigt att erkänna att diskrimineringen av många kvinnor har ytterligare en dimension, 
nämligen deras etniska eller kulturella bakgrund. Det är först nyligen som 
jämställdhetsaspekten har börjat beaktas inom ramen för rasdiskrimineringen mot romerna2, 
men det står klart att det är nödvändigt att beakta både köns- och rasdimensionerna i lika hög 
grad för att utforma en effektiv politik för att förbättra situationen för romska kvinnor i 
Europa.

Det står också klart att de problem som de romska kvinnorna möter inte kan lösas utan en 
effektiv rättslig ram på både EU-nivå och medlemsstatsnivå. På EU-nivå täcker direktivet om 
genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska 
ursprung (2000/43/EG) och direktivet om inrättande av en ram för allmän likabehandling 
(2000/78/EG) inte alltid alla aspekter, och är ofta vaga. Ett exempel på detta är det oklara 

  
1 ”Roma women Rights are Rights to Dignity, Diversity and equal participation”, presentation vid den 
utfrågning som utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män anordnade på temat 
”Situationen för de romska kvinnorna i EU”, Miranda Vuolasranta, november 2005.
2 Kocze, Angela. ”Double Discrimination Faced by Romani Women in Europe.” Utskottet för kvinnors 
rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män, sammanträdet den 26.11.2003.
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språket i EU-lagstiftningen när det gäller flerfaldig diskriminering, som är en fråga som berör 
romska kvinnor. Man tar inte heller upp diskriminering på grund av nationalitet, som utnyttjas 
som en ursäkt för den fortsatta diskrimineringen av romerna.1 Dessutom har många 
medlemsstater ännu inte genomfört dessa direktiv fullt ut, vilket skapar stora problem för 
historiskt marginaliserade och diskriminerade grupper, såsom romerna.2

På medlemsstatsnivå behövs det en effektiv ramlagstiftning mot diskriminering, som bör 
inriktas på integrering av romernas behov och intressen i den allmänna utformningen av 
politiken och med hänsyn till de centrala aspekterna i romernas identitet.

Integreringen av ett antidiskrimineringsperspektiv i utformandet av politiken kan genomföras 
först när det är fastställt att framtida lagar och politik inte understöder diskriminering mot 
romer, när de lagar och den politik som skapar diskriminering avlägsnas, och när speciella 
bestämmelser utformas för att ta hänsyn till centrala inslag i romernas identitet. Trots att 
många medlemsstater har genomfört antidiskrimineringspolitik på papperet, saknas 
ovannämnda kriterier i genomförandet. Detta är ett av skälen till att romska kvinnor 
fortfarande utsätts för dubbel diskriminering på grund av sitt kön och sin etniska tillhörighet. 
Positiva åtgärder bör särskilt införas inom utbildnings- och sysselsättningsområdet, som 
inriktas speciellt på att förbättra de romska kvinnornas situation när det gäller dessa två 
områden. Dessutom bör vi utvidga diskussionerna om och utformandet av jämställdhetspolitik 
för att behandla de romska kvinnornas behov i ett bredare perspektiv, utöver deras 
traditionella roll som mödrar och vårdnadshavare.

  
1 Romernas europeiska informationskontor. Svar på grönboken. 2004.
2 EUMC: ”Migrants, minorities and legislation: Documenting legal measures and remedies against 
discrimination in 15 Member States of the European Union”, s. 117, 118, december 2004.


