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A romákat érintő problémákról, kérdésekről számos kutatási területen 
olvashatunk: tanulmányokat, cikkeket, kiadványokat. A következőkben 
szeretném bemutatni a foglalkoztatás, az egészségügy, a lakhatás, az oktatás 
területét a hazai és a nemzetközi jog tükrében a roma nők szemszögéből, 
a saját szemszögemből. Szakmai érdeklődésemen felül, személyes indítta-
tásból fakadóan választottam ezen témát.

Az emberi jogokat érintő szabályozások, már Hammurapi törvényeiben is 
fellelhetőek, különösképpen az egyén méltóságának védelmében. Az emberi 
jog elidegeníthetetlen és általános, tehát nem átruházható, mindenkit 
megillet.

A II. világháború után az egyetemes jogok lefektetése volt a legfontosabb, 
nem igazán foglalkoztak a kisebbségi jogokkal. Egészen 1966-ig, amikor 
az ENSZ létrehozta a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségok-
mányát, melyben a kisebbségek kultúráját és nyelvhasználatát is dekla-
rálta. Sokáig ez volt az egyetlen nemzetközi emberi jogi szerződés, melynek 
27. cikkében megjelent a kisebbségek saját kultúrához és identitáshoz való 
joga. A nemzetközi politikában csak 1989-1990 után került ismét előtérbe a 
kisebbségvédelem ügye. 

A kilencvenes években a dokumentumok létrehozásánál a legnagyobb 
hangsúlyt az államok a konfl iktuskezelésre helyezték. A szovjetunió felbom-
lása, és a 1991-1999 között zajló háborúk Jugoszláviában, mind-mind arra 
sarkalták az országokat, hogy megoldást találjanak a kisebbségek „konfl ik-
tusára”.

Elsőként sorolja fel a kisebbségek politikai, kulturális, oktatási és nyelv-
használati jogait az ún. Koppenhágai Dokumentumok. 1992-ben az EBEÉ 
létrehozta a második Helsinki Dokumentumot, melyben létre hozta a 
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Nemzeti Kisebbségek Főbiztosának tisztségét. A poszt konfl iktuskezelésre 
hivatott, feladata a stabilitás és a béke megőrzése. Így azonban azokkal a 
kisebbségekkel nem foglalkoznak, amelyek éppen nem „veszélyesek”.

Az Európa Tanács szintén 1992-ben megalkotta a Regionális vagy Kisebb-
ségi Nyelvek Európai Chartáját. Majd jelentős áttörést hozott 1995-ben 
szintén az ET által meghozott Keretegyezmény a Nemzeti Kisebbségek 
védelméről, mely általános érvényességgel foglalkozott csakis a nemzeti 
kisebbségekkel. Lefektette az egyik legfontosabb alapelvet, mely szerint a 
kisebbségi kérdést nemzetközi szintéren kell megoldani, nem lehet csakis 
egy ország belügye.

Az Európai Unió számára a nemzeti kisebbségek csak a közép és kelet 
európai államok csatlakozása után vált égetővé. 2004 után ez még fonto-
sabbá vált, 2007-ben elfogadták a Lisszaboni, vagy Reform Szerződést, 
melyben először ismeri el a közösségi jog a kisebbségek személyi jogait, 
ráadásul mindezt magyar javaslatra. A roma nőket érintő hármas diszkri-
mináció bemutatása fontos célja előadásomnak, hiszen mint nőként, mint 
cigányként, valamint a roma társadalomban betöltött szerepük miatt szen-
vednek el hátrányos megkülönböztetést. Kutatásom során megvizsgálom 
Magyarország valamint a nemzetközi jog adta iránymutatásokat, amiket 
nemzetközi szerződések, egyezmények, bizottságok határoznak meg a roma 
nők védelmét érintően.1

Az oktatás helyzete nemzetközi és hazai viszonylatban

Az Európai Unió a tagállamok közötti együttműködés ösztönzésével és 
szükség esetén tevékenységük támogatásával és kiegészítésével hozzájárul 
a minőségi oktatás fejlesztéséhez, ugyanakkor „teljes mértékben tiszteletben 
tartja a tagállamoknak az oktatás tartalmára és szervezeti felépítésére vonat-
kozó hatáskörét, valamint kulturális és nyelvi sokszínűségüket”.2

A Nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezmény szerint a felek 
megállapodnak, hogy elismerik a kisebbségek/nemzetiségek jogát, hogy a 

1 Rontó Renáta: Roma Nők a Nemzetközi Jogban és Magyarországon, Szakdolgozat. 2012; 
5-6. oldal. Vizi Balázs: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. A kisebbségi jogok 
újraszabályozása a nemzetközi jogalkotásban és politikában. Szerk.: Bárdi Nándor - 
Fedinec Csilla - Szarka László. Gondolat - MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 2008. 
316-317.o.;  319.o.

2 Rontó Renáta: Roma Nők a Nemzetközi Jogban és Magyarországon, Szakdolgozat. 2012; 
27-28. oldal. Az Európai Unió Működéséről szóló szerződés 
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„saját magán oktatási és képzési intézményeiket létrehozhassák és működtet-
hessék.”3 Viszont e jog miatt semmilyen pénzügyi kötelezettség nem róható a 
felekre. Az 1203/1993. számú ajánlás pedig megfogalmazza a következőket: a 
„tehetséges fi atal cigányokat bátorítani kell a tanulásra, és a közvetítői szerep 
vállalására.”4

A fentiekből következik, hogy az EU elősegíti a minőségi oktatáshoz való 
jutást, ám a tagállamok ezen területet érintő rendelkezéseit, tiszteletben 
tartja. Így Magyarország is saját struktúrája szerint építi fel az oktatást. 
Kisebbségi jogokat tekintve, mind nemzetközi színtéren, mind Magyaror-
szágon szabályokat biztosítanak, az oktatásban is. Magyarország ezt a jogot 
a közművelődés kiterjesztésével és általánossá tételével, az „ingyenes és köte-
lező alapfokú, az ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú, 
valamint a képességei alapján mindenki számára hozzáférhető felsőfokú okta-
tással, továbbá az oktatásban részesülők törvényben meghatározottak szerinti 
anyagi támogatásával biztosítja.”5

Az ENSZ előírja a kisebbségek oktatásával kapcsolatban, hogy el kell 
ismerni a kisebbségek saját oktatási tevékenységének folytatását, viszont 
nem kötelezi az államokat a kisebbségi nyelvek oktatására.6 Az országok az 
egyezmény vállalásával kötelesek jelentéseket tenni, melynek értelmében 
be kell mutatniuk, hogy milyen törvényeket, rendeletek intézkedéseket 
tettek a megkülönböztetés kiküszöbölésére.7 Magyarországon a nemzeti-
ségek számára az Alaptörvény - a nemzetiségi törvényen kívül – mondja ki 

3 Rontó Renáta: Roma Nők a Nemzetközi Jogban és Magyarországon, Szakdolgozat. 2012; 
27-28. oldal. Majtényi Balázs-Vizi Balázs: Európa Kisebbsége. A roma kisebbség a nemzet-
közi dokumentumokban., Budapest, 94.o.

4 Rontó Renáta: Roma Nők a Nemzetközi Jogban és Magyarországon, Szakdolgozat. 2012; 
27-28. oldal.  Majtényi Balázs-Vizi Balázs: A Kisebbségi Jogok Nemzetközi Okmányai. 
Gondolat, Budapest, 2003. 57.oldal

5 Rontó Renáta: Roma Nők a Nemzetközi Jogban és Magyarországon, Szakdolgozat 30-31. 
oldal Alaptörvény XI. cikk (2) bekezdés

6 Rontó Renáta: Roma Nők a Nemzetközi Jogban és Magyarországon, Szakdolgozat 31-32. 
oldal. Megkülönböztetés alatt az Egyezmény a következőt érti: „Az Egyezmény szempont-
jából a „megkülönböztetés” kifejezés alatt értendő a fajon, bőrszínen, nemen, nyelven, 
valláson, politikai vagy bármilyen egyéb véleményen, nemzetiségi vagy társadalmi 
származáson, vagyoni helyzeten vagy születésen alapuló minden olyan különbségtétel, 
kizárás, korlátozás, vagy kedvezés, amelynek célja vagy következménye az oktatás terén 
való egyenlő elbánás megszüntetése vagy akadályozása,”

7 Rontó Renáta: Roma Nők a Nemzetközi Jogban és Magyarországon, Szakdolgozat 30-31. 
oldal. Majtényi Balázs . i.m. 20-21.o.
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azon jogukat, melynek alapján joguk van a saját anyanyelvükön való okta-
táshoz is.

Nők az oktatásban

A részes tagállamok kötelesek minden megfelelő intézkedéseket megtenni 
a nőkkel szemben alkalmazott megkülönböztetés kiküszöbölésére abból a 
célból, hogy „a férfi akéval egyenlő jogokat biztosítsanak számukra az okta-
tásterületén a férfi ak és nők egyenlőségének alapján”. Az Egyezmény rendel-
kezik továbbá a nők elleni hátrányos megkülönböztetés minden formájának 
megszüntetéséről. 8

Magyarország Alaptörvénye a XV. cikkben rendelkezik a férfi ak és nők 
egyenjogúságáról, amelyet „külön intézkedésekkel segít”.9

Magyarországon a nők oktatáshoz, illetve közművelődéshez való joga a 
20. század második felére jelentősen kiszélesedett. Ezzel azonban párhuza-
mosan az elvárások is növekedtek.10

A két nemet eltérően oktatták az intézmények az életbeli „szerepükre”. A 
X-XI. században a nők nagy része nem tudott írni és olvasni, ez alól kivétel 
volt IV. Béla leánya, a híres kódexmásoló Ráskai Lea.

Magyarországon a leányiskolák szervezése Mária Terézia nevéhez fűződik. 
1776-ban volt az első szabályozás, amelyben a lányoknak is ugyanazt kellett 
tanítani az apácazárdákban, mint a fi úknak, ámbár alacsonyabb követelmé-
nyeket támasztottak feléjük. Ez a szemlélet még nagyon sokáig élt Magyar-
országon.

Wlassics Gyula először az egyetemre való bejutást engedélyezte, bölcsé-
szeti, orvosi és gyógyszerészeti karon, mindezt úgy, hogy nem rendelkeztek 
érettségivel. Majd ezután a következő évben készülhettek a lányok az érettsé-
gire, ahol az első leányosztály 1990-ben teljesítette a vizsgákat.

A 20. században Klebelsberg Kuno ekképpen vélekedett a nőkről: „a 
magyar nőnek vannak egészen speciális szellemi tulajdonságai, amelyeknek 
kiképzéséről nem mondhatunk le, különösen most (..), amikor csak a magyar-

8 Rontó Renáta: Roma Nők a Nemzetközi Jogban és Magyarországon, Szakdolgozat 30-31. 
oldal. A nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról 1979. 
december 18-án New Yorkban elfogadott egyezmény kihirdetéséről szóló 1982. évi 10. 
törvényerejű rendelet

9 Alaptörvény XV. cikk
10 Rontó Renáta: Roma Nők a Nemzetközi Jogban és Magyarországon, Szakdolgozat 30-31. 

oldal. A nők és a férfi ak története. In: Magyarországon a hosszú 20. században. Szerk.: 
Tarajossy Zsuzsa. Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Budapest 2008. 57-62 o.
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ságban rejlő összes erkölcsi, szellemi és fi zikai erők teljes kihasználása és 
megfeszítése esetén menthetjük meg… hazánkat.”11

1939-ben megvalósulhatott az az álom, hogy ekkorra 220 ezren rendel-
keztek szavazati joggal, így megjelentek a nők a politikai életben is.

A nők évszádokon keresztül a jogaikért, a szabadságukért, a társadalom 
elismeréséért küzdöttek, majd a beosztotti viszonyból egészen vezető pozíci-
ókba kerültek, addig viszont nehéz utat jártak be, sőt járnak be a mai napig.  

A nők iskolai végzettsége ugyan Magyarországon magasabb, mint a 
férfi aké, de mégis erősen szegregált szakoktatásban van részük, amely legin-
kább a középiskolában és a felsőoktatásban jelentkezik.12

„A Bizottság kéri a Részes Államot a nemek egyenlőségével kapcso-
latos kérdésekben az oktatási személyzet képzésének bővítésére. A Bizottság 
sürgeti a Részes Államot az Egyezménnyel kapcsolatos tudás, illetve az ebben 
foglalt, alapvető, nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos koncepció okta-
tási rendszeren belüli terjesztésére, fi gyelemmel a női és férfi  szerepeket ille-
tően meglévő sztereotip nézetek megváltoztatására. A Bizottság felhívja a 
Részes Államot a fi úk és lányok továbbtanulási döntései változatosabbá téte-
lének további ösztönzésére. Sürgeti a Részes Államot a nők és lányok, illetve a 
férfi ak és fi úk továbbtanulási döntéseit segítő tanácsadási programok kialakí-
tására és végrehajtására, fi gyelemmel a munkaerő-piacon ezt követően fenn-
álló egyenlő lehetőségeikre és esélyeikre.”13

A nők és férfi ak közötti esélyegyenlőség megteremtésére hivatott az a 
nemzeti stratégia, melyet 1979-ben az ENSZ közgyűlése fogadott el. Magyar-
ország egyezmény aláírásával kötelezte magát egy stratégai megalkotására, 
hogy az idézett CEDAW ajánlásnak is eleget tegyen.

Roma nők az oktatásról

Megállapítható, hogy „a nem cigányokhoz hasonlóan a cigányok körében 
is jobban teljesítenek az iskolában a lányok. A roma a nőknek csak 5,8%-a 
rendelkezik szakmunkás végzettséggel, míg a roma férfi aknak 17,5%-a. A 

11 Rontó Renáta: Roma Nők a Nemzetközi Jogban és Magyarországon, Szakdolgozat 30-31. 
oldal U.o.

12 Rontó Renáta: Roma Nők a Nemzetközi Jogban és Magyarországon, Szakdolgozat 30-31. 
oldal. Nők és férfi ak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia. Irányok és 
Célok 2010-2021. Felelős vezető: Könczey Áron. Szociális és Munkaügyi Minisztérium. 
Budapest, IS BN 978-963-88485-1-2, 33.o.

13 CEDAW/C/HUN/CO/6
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roma nők között kétszer-ötször magasabb azoknak az aránya, akik legfeljebb 
általános iskolai végzettséggel rendelkeznek, mint a nem roma nők között. Az 
iskolázottsági szakadék nem csak etnikai, hanem családi nemi szerepekből 
adódó okokra is visszavezethető. A roma nőknél a magas iskolai lemorzso-
lódási mutatókért felelős tényezők: motivációvesztés, a hátrányos helyzetből 
adódó szocializációs különbségek, részben a korai gyerekvállalás és részben 
a hagyományos családi szerepekből fakadó korai iskolaelhagyás, melyeket az 
iskola és a szociális védelmi rendszerek a gyakorlatban sokszor nem megfele-
lően kezelnek, így csorbul a minőségi integrált oktatáshoz való egyenlő esélyű 
hozzáférés.”14

Mindezek bizonyításaképpen ismerjük meg egy két gyermekes roma 
asszony beszámolóját: „Gyerekeimnek nincs meg a nyolc iskolájuk, egynek se. 
Hatot jártak ki, mert sok gond volt a tanárokkal. A lányokat bedobtak a kise-
gítő iskolába, ami csak cigányiskola volt ezelőtt. Azért nem fejezték be, mert 
nagyon szigorú volt a tanár, verte őket, húzgálta a fülüket es ütötte őket. Egybe 
voltak dobva a cigánygyerekek, nem törődtek velük. Nem volt velük foglal-
kozva, a tanárok nem voltak kedvesek velük, a magyaroknak fogták a kezüket, 
az övéket nem, a cigány nem üthette meg a magyar gyereket, csak egymást, 
a magyar megsérthette őket, de a cigány nem a magyart. Amikor a gyerekek 
óvodába jártak, akkor az egyik magyar gyerek megharapta a lányomat, és az 
én lányom kapta a büntetést. Bementem a tanácshoz, és mondtam mi történt, 
és elmentek megnézni. És látták, hogy a lányomat megütötték, és mégis a 
lányomat állították a sarokba. Akkor elmagyaráztak az óvónőnek, hogy nem 
szabad ezt csinálnia, de hiába, mert ott van a homlokunkon a C, akárhova 
mennek, akármilyen jól vannak felöltöztetve.”15

Elmondható, hogy a roma nők speciális helyzetben vannak, többszörösen 
hátrányos a helyzetük, a szakirodalmak szerint ez kettős, esetenként hármas 
diszkriminációval írható le. 

Ebből kifolyólag, a romastratégia is kiemelten foglalkozik ezzel a kérdés-
körrel. „A roma nőkkel szembeni nemi alapú diszkrimináció, származási 
alapú diszkriminációval is tetéződik. Bizonyos problématerületeken rendkívül 

14 Rontó Renáta: Roma Nők a Nemzetközi Jogban és Magyarországon, Szakdolgozat 31-32. 
oldal.  Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia– Mélyszegénység, Gyermekszegénység, 
Romák – (2011–2020)

15 Rontó Renáta: Roma Nők a Nemzetközi Jogban és Magyarországon, Szakdolgozat 31-32. 
oldal. Kóczé Angéla: Nehéz sorú asszonyok feketén fehéren. Roma nők munkaerő-piaci és 
megélhetési lehetőségei két kistérségben. MTA Etnikai- Nemzeti Kisebbségkutató Intézet. 
Budapest, 2010. 90.o.
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jellemző a roma nők szinte kizárólagos jelenléte, ezért ezekben az esetekben 
koncentrált beavatkozásokra van szükség.”16

A nők évszázadokon keresztül harcoltak a szabadságukért, az egyenjo-
gúságukért, az őket megillető jogokért. A beosztotti státuszból, lassanként 
vezető pozícióba kerültek.

Egy roma nő többszörösen hátrányos helyzete fakad egyrészt roma szár-
mazásából, másrészt női mivoltából. Az élet valamennyi területén több-
szörösen kell bizonyítania ahhoz, hogy hasonló elismerést váltson ki tevé-
kenységével, mint nem roma származású kollégája, vagy akár egy férfi . Nem 
pusztán a nőt, hanem a cigány nőt látják benne, mely további bizonyítási 
kényszerhelyzetet idéz elő. 

Az előítéletekkel ellentétben a roma szülők igenis szorgalmazzák gyer-
mekük mind taníttatását, mind tovább taníttatását. 

Ennek alátámasztására, a következőt idézném: „Mind a három gyere-
kemnek megvan a nyolc általánosa. Marikának az a fodrász iskolája van, 
Misikének a nyolc általánosa, a Zsoltinak több szakmája van, érettségizett, 
felszolgáló, európai üzleti asszisztens, szövegszerkesztő és most főiskolára 
jár, szociális munkás szakra folyamatban főiskola mellett. A Zsoltinak nem 
lenne ennyi szakmája, ha mi azt nem mondtuk volna. Szigorúan voltak fogva. 
Hát, az idősebbik fi am például kamrában dolgozik kint Amerikában, ilyen 
állatgondozó. Hát pont most beszélgettem telefonon velük, és most egy ilyen 
gipszkarton gyárban dolgoznak… A lányok az, hogy már azok 16-17 évesek a 
mai világban már ne menjenek férjhez. Ráér az a gyerek férjhez menni vagy 
megnősülni, hadd tanuljon az a gyerek, minden áron tanuljon az annak jó.”17

Összességében tehát elmondható, hogy a legfontosabb feladat az, hogy a 
magyar illetékeseket ösztönözzük arra, hogy folytassák a szegregáció felszá-
molását a normál iskolai osztályokban, továbbá kísérjék fi gyelemmel a 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket célzó, főként roma gyermekek 
normál iskolai osztályokba integráló intézkedésének gyakorlati megvalósu-
lását, a hatékonyság növelését.

16 Rontó Renáta: Roma Nők a Nemzetközi Jogban és Magyarországon, Szakdolgozat 31-32. 
oldal . Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia– Mélyszegénység, Gyermekszegénység, 
Romák – (2011–2020)

17 Rontó Renáta: Roma Nők a Nemzetközi Jogban és Magyarországon, Szakdolgozat 31-32. 
oldal. Kóczé Angéla: i.m. 91.o.
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Roma nők a foglalkoztatásban

A különböző szakirodalmak tanulmányozása utána, véleményem szerint 
megállapítható az a tény, mely szerint az alacsony foglalkoztatottság problé-
májára nem születtek hathatós, hosszú távú megoldások. „A foglalkoztatási 
szint tartós javítását a foglalkoztatási programok önállóan nem képesek bizto-
sítani: új, versenypiaci, fenntartható munkahelyekre van szükség, ehhez pedig 
csak és kizárólag a vállalkozókon keresztül vezet az út.

A cigány népesség foglalkoztatási rátája alig éri el a 20%-ot. A roma nők 
10%-os foglalkoztatási aránya különösen aggasztó.”18 Ezen számok alátá-
masztására szeretném példaként hozni a következő esetet, mely szintén 
hozzájárul a roma nők foglalkoztatási arányának drasztikusan alacsony 
szintjéhez, azonban példámban nem a kvalifi kálatlanság hiánya miatt nem 
tud elhelyezkedni a hölgy, hanem roma származása miatt: „Saját erőmből 
végeztem el az egyetemet, aztán jogra is jelentkeztem. Szüleim rokkantnyugdí-
jasok, nem tudtak támogatni. Néhány éve találtam egy álláshirdetést: mintha 
rám öntötték volna. Levelező joghallgatót kerestek egy neves ügyvédi irodába, 
adminisztrációs munkára, még tesztet is kitöltöttek velem. Az ügyintéző 
megsúgta: én vagyok az egyetlen, aki megfelelt. Aztán behívtak és közölték: 
nem feleltem meg. Közben még arról faggattak, biztos vagyok e abban, hogy el 
tudom-e végezni a jogot. Nehéz ezt elmagyarázni. Nem mondták ki, de érzed: 
az a bajuk, hogy cigány vagy. A legszörnyűbb az, hogy ezzel nem lehet mit 
kezdeni.”19

Az általános megítéléssel szembehelyezkedő példa hűen ábrázolja azon 
réteg megítélését is, akik attól függetlenül, hogy roma származásúak és nők, 
mindenkihez hasonlóan dolgozni akarnak, azonban pontosan a fentebb 
említett általánosítás miatt elesnek az álláslehetőségektől, hiszen a szemé-
lyes találkozó után már nem hívják vissza őket. 

A szocializmus időszakában a roma nők közül jóval kevesebben rendel-
keztek munkahellyel, mint a roma férfi ak. A rendszerváltás után megálla-
pítható továbbá, hogy a roma nők a roma férfi akhoz hasonló arányban vesz-
tették el a munkahelyeiket. Ebből kifolyólag tehát jelenleg is jóval alacso-
nyabb a nők körében a foglalkoztatottak aránya, mint a férfi ak körében. „A 

18 Rontó Renáta: Roma Nők a Nemzetközi Jogban és Magyarországon, Szakdolgozat 39-40. 
oldal. Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia– Mélyszegénység, Gyermekszegénység, 
Romák – (2011–2020)

19 Rontó Renáta: Roma Nők a Nemzetközi Jogban és Magyarországon, Szakdolgozat 39-40. 
oldal. Sághy Erna: Roma nők válaszúton.168 Óra,2003. 08. hó, 28. nap. no. 35, p. 20-21.o.
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fi atal roma nők döntő többsége számára elérhetetlen a munkaerő-piaci integ-
ráció, melynek legfőbb okai: a térségi és települési szegregáció (munkalehe-
tőség hiánya, telepszerű lakhatás, alapvető infrastruktúra és megfi zethető 
közlekedés hiánya), az alacsony iskolai végzettség, a korai gyermekvállalás. 
Azok, akik a családalapítás miatt lemondanak továbbtanulási szándékukról, 
akár egész életükre elvesztik annak az esélyét, hogy valaha stabil munka-
helyük legyen. A családalapítás és a munkaerő-piaci esélyek konfl iktusával 
fi atalabb korban (kevesebb tapasztalat birtokában) szembesülnek a romák. 
Másrészt családjuk és szomszédjaik tapasztalatai alapján különösen erősek 
lehetnek azok a megfontolások, amelyek következtében a roma fi atalok egy jó 
része esetleg jelentősen alulbecsli az iskolázottság munkaerő-piaci hozadékát. 
Ezért inkább nagyobb hangsúlyt fektethetnek a gyermekvállaláson keresztül 
történő státuszemelkedésre, ami persze tovább csökkenti az esélyét bármilyen 
jövőbeni integrációs folyamatnak.”20 

A Tanács 2000/78/EK irányelve kimondja, hogy az Emberi Jogok Egye-
temes Nyilatkozata, valamint az Egyesült Nemzetek Szervezetének egyez-
ménye a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának 
kiküszöböléséről, továbbá A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyez-
ségokmánya, illetve A Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi 
Egyezségokmánya, valamint a tagállamok által aláírt Európai egyezmény 
az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről címet viselő nyilatko-
zatban elismert egyetemes jog, az emberek törvény előtti egyenlőséghez és 
a mindennemű hátrányos megkülönböztetés elleni védelemhez való joga 
mindenkit megillet. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 111. számú 
egyezménye is megtiltja tehát a hátrányos megkülönböztetést a foglalkoz-
tatás és a munkavégzés minden területén.21

Az imént említett dokumentumok tehát deklarálják, hogy mindenkinek 
joga van az egyenlő bánásmódhoz, valamint a mindennemű hátrányos 
megkülönböztetés elleni védelemhez, mind a foglalkoztatás, mind pedig a 
munkavégzés területén. 

Álláspontom szerint, mint az oly sokszor, az elméleti iránymutatás, nem 
találkozik a gyakorlati megvalósulással. Hiszen egy-egy állásinterjún vagy 

20 Rontó Renáta: Roma Nők a Nemzetközi Jogban és Magyarországon, Szakdolgozat 39-40. 
oldal. Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia– Mélyszegénység, Gyermekszegénység, 
Romák – (2011–2020)

21 Rontó Renáta: Roma Nők a Nemzetközi Jogban és Magyarországon, Szakdolgozat 39-40. 
oldal. A Tanács 2000/78/EK irányelve (2000. november 27.) a foglalkoztatás és a munka-
végzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról 4.cikk
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már munkavállalóként, a szabályozástól eltérő gyakorlattal szembesülünk. 
Különösen nehéz helyzetben vannak, azon roma származású munkavál-
lalók, akik a rendvédelem, vagy a biztonságtechnika területén kívánnak 
elhelyezkedni vagy állnak alkalmazásban, annak ellenére, hogy kormányzat 
számos intézkedést tett annak érdekében, hogy romaszármazású fi atalok 
is részesüljenek ezen irányú képzésben, valamint töltsék be az ezen terü-
leten meghirdetett álláslehetőségeket. Miközben a kormányzat célja ezzel az 
intézkedéssel az volt, hogy roma nemzetiség és a rendvédelmi szervek között 
kialakult fenntartásokat enyhítsék.  

A már említett hármas diszkrimináció a roma nők esetében véleményem 
szerint a gyermekvállalás tekintetében csúcsosodik ki. A köztudatban élő 
felfogás szerint, a roma nők korai családalapítása, az ezzel járó szociális 
előnyökkel van összefüggésben. Ezzel párhuzamosan élő felfogás továbbá 
az is, a munkáltatók részéről főként, hogy egy fi atal pályakezdő nő – roma 
nő –, életkorából fakadóan, minden bizonnyal gyermeket kíván vállalni. Az 
egyenlőség elvének értelmében a munkáltató ez irányú diszkriminációja 
számos nemzetközi valamint hazai dokumentum rendelkezésébe ütközik. 

Lehetséges potenciálok

A munkaerő-piaci helyzet vizsgálatakor nemcsak a képzettséget vehetjük 
fi gyelembe, hanem a lakóhelyet is. Magyarországi viszonylatban nem 
mindegy, hogy a munkavállaló az ország melyik részén kíván munkát 
vállalni, a keleti vagy a nyugati részén az országnak. Azon területeken, ahol 
kevesebb az álláslehetőség, ott a munkavállalást mindezek mellett a diszk-
rimináció is nehezíti, ellentétben azon területekkel, ahol az állásajánlatok 
száma magasabb, így romák számára is több lehetőség adódik a munkavál-
lalásra. 

Köztudomású tény, hogy az ország keleti fele gazdasági fellendítésre 
szorul, az alacsony foglalkoztatás összefüggésbe hozható a nem megfelelő 
infrastrukturális adottságokkal.

Az adott területre vonatkozó jellemzők következőkben határozhatók meg: 
alacsony képesítés, diszkrimináció, korai gyermekvállalás. Viszont ennek az 
eredménye mind a társadalomban, mind a gazdaságban éreztetheti a hatását.

A kisebbségek bevonása gazdasági érdek is, hiszen a munka világába való 
visszatérés minden bizonnyal fehérebbé tenné a gazdaságot, ugyanis a romák 
nagytöbbsége feketén dolgozik. Járóka Lívia, az Európai Parlament képvise-
lője leszögezi, hogy „gazdasági szükségszerűség” a romák munkaerőpiacba 
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való integrálása, sőt mindez olcsóbb, mint fenntartani „társadalmi-gazda-
sági helyzetüket” szociális állami támogatások révén, a foglalkoztatottságot 
tekintve pedig, 5-10%-os növekedést jelentene integrálásuk. 

Az Európai Tükörben megjelent rövid tanulmány kiemeli, hogy a romák 
be nem fogadása milyen súlyos gondokat, hátrányokat is jelent az országnak. 
Ilyen mutató a GDP, a bruttó hazai termék, amelyet kirekesztésük folytán, 
nagyrészt nem a roma kisebbség termel ki. A szociális segélyrendszer mente-
sítésének érdekében kiemelten fontos állami feladat tehát a kisebbségek 
munkaerőpiacra való integrálása.

Az állam az eltékozolt oktatási költségeket, mert a minőségi oktatást 
biztosítani képtelen szegregált és/vagy rossz minőségű iskolák működte-
tése voltaképpen kidobott pénz, ráadásul az értelmi fogyatékos gyermekek 
számára fenntartott iskolák – ahol a roma gyerekek nagy része sokszor 
teljesen megalapozatlanul tanul – lényegesen nagyobb ráfordítást igényel-
nek.22

Mindez azt mutatja az állam számára elengedhetetlen a romák vissza-
juttatása a gazdasági életbe, főleg ezekben az időkben, amikor a gazdasági 
válságok korát éljük.

Véleményem szerint, a roma nőknek nemcsak erkölcsi szempontból 
kellene segíteni, hanem már az említett gazdasági érdek miatt is. 23

Ki kellene használni az értékes tulajdonságaikat, mind nőként, mind 
cigányként. Az emocionalitás, a kreativitás, a művészetekhez való hozzá-
állás, az anyai odaadás, mind olyan jellemzők, melyek eredményesen hasz-
nosíthatók a társadalom számára. Véleményem szerint, sokan nem tudják, 
hogy „Ha van a társadalomban előítélet, az még nagyobb a roma nőkkel 
szemben. Azt gondolják, biztos mindenre kapható. Az egyetemen is tapasz-
taltam: elvárták volna, hogy ennek megfelelően viselkedjem. A roma nő 
koszosat jelent, büdöset, tanulatlant, aki szül, mint a nyulak, betolakodik 
mindenhová, árul és kéreget. Közben nem tudják, hogy a cigány családban 
az asszonynak kell a semmiből ennivalót teremtenie, akkor is, ha a férfi  nem 
hajlandó vagy nem képes”.24

22 Rontó Renáta: Roma Nők a Nemzetközi Jogban és Magyarországon, Szakdolgozat 43-44. 
oldal. Járóka Lívia: Egy európai roma stratégia lehetősége és szükségszerűsége. Európai 
Tükör XV. évfolyam 5. szám, 11. o.

23 Rontó Renáta: Roma Nők a Nemzetközi Jogban és Magyarországon, Szakdolgozat 31-32. 
oldal. Járóka Lívia: i. m. 11.o.

24 Rontó Renáta: Roma Nők a Nemzetközi Jogban és Magyarországon, Szakdolgozat 31-32. 
oldal. Sághy Erna: Roma nők válaszúton.168 Óra,2003. 08. hó, 28. nap. no. 35, p. 20-21.o.
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Sokak szerint a roma nőknek van a legfontosabb szerepük az integráci-
óban, hiszen a családot az anya tartja össze, mindenre oda fi gyel, a családja 
egészségétől egészen a háztartásig. A nő többféle szerepet tölt be, hiszen egy 
személyben anya, feleség, háztartásbeli, nő, valamint munkavállaló.  

Sokak véleménye szerint mindenki számára adottak a lehetőségek a jobb 
életkörülmények megteremtésére, kezdve az oktatással. Igen, a lehetőség 
mindenki számára adatott, de nem a törvények által is deklarált egyenlő 
feltételekkel. 

Egy beszélgetés során megkérdezték tőlem, miért nem járatják a cigány-
asszonyok nagy része a gyerekeiket iskolába. A válasz összetett. Az esetek 
többségében sajnos valóban azért nem járnak iskolába a roma gyermekek, 
mert nincs előttük egy megfelelő példa, nem ez a megszokott. Némely 
gyermek, azonban azért nem jár iskolába, mert anyagi körülményeik ezt 
nem teszik lehetővé, sok esetben cipője sincsen, amiben elmehetne. Íme egy 
példa erre a jelenségre, amikor nem a bennük kialakult világkép miatt nem 
járatják a gyermeket iskolába: „Négyet jártam. Hármat, na hármat. És most 
csináltam meg a hatot. nem volt rá lehetőség, nagyon szegények voltunk, meg 
látta anyukám, hogy a tanárok hogyan bánnak velünk, ezért aztán nem eről-
tette. A tanárok örültek, ha nem mentünk. Utálták a cigányokat és állandóan 
körmösöket adott a tanár. Szüleimnek sem volt iskolájuk, nem jártak isko-
lába. Még szegényebbek voltak, mint mi. Anyukám mondta mindig, hogy nem 
bírtak menni iskolába, mert nem volt cipőjük.”25

Egy interjúban Járókai Lívia, azt mondta, hogy az iskoláztatáshoz munka-
helyek kellenek. Csökkenteni kell a munkanélküliséget, ezáltal a roma szülők 
is tudják iskoláztatni gyermekeiket. Vagyis meg kell teremteni a feltételeket 
az iskoláztatáshoz, a munkahelykereséshez. 

Az ECRI, határozottan arra biztatja az illetékeseket, hogy folytassák a 
romaközösség foglalkoztatási helyzetének javítására irányuló erőfeszítése-
iket, és ismételten hangsúlyozza azt az álláspontját, hogy a romák hátrányos 
munkaerő piaci helyzetének tartós és sajátságos jellege ellen a speciális intéz-
kedések életbe léptetésére van szükség, hogy olyan helyzetbe kerüljenek, 
amelyben egyenlő eséllyel versenyezhetnek a többségi társadalomhoz tarto-
zókkal. „Ezeknek az intézkedéseknek az egyes munkaadók részéről jelentkező 
előítéletesség és negatív sztereotípiák ellen is kell irányulniuk. Az ECRI azt 
ajánlja, hogy az illetékesek kísérjék fi gyelemmel a romák foglalkoztatási hely-

25 Rontó Renáta: Roma Nők a Nemzetközi Jogban és Magyarországon, Szakdolgozat 31-32. 
oldal. Kóczé Angéla: i.m. 92.o.
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zetének javítására irányuló intézkedések hatékonyságát, szükség esetén fi no-
mítsák az intézkedések hatékonyságának fi gyelemmel kísérését, és indokolt 
esetben tegyék meg az intézkedéseket a hatékonyság javítására.”26

Roma nők az egészségy területén

Egészségügy, talán az egyik legnagyobb gond, minden más mellett. A roma 
nők egészségét meghatározza a nemi, etnikai, és a társadalmi hovatartozás. 
„Kontinenseken és kultúrákon ível át, hogy a nemi szerepekhez kapcsolódó 
normák és értékek szerint a nők hatalmi pozíciója alacsonyabb, és kevesebb 
forrás felett rendelkeznek. Nem meglepő, hogy ez a férfi akat gyakorta előnyö-
sebb helyzetbe hozza – a gazdaság, a politika és az oktatás terén, de még az 
egészség, illetve az egészségügy terén is.”27 Felmérések kimutatásai alapján, 
megállapítható, hogy a roma nők, a roma közösségen belül is, tehát a férfi -
akhoz képest is „viszonylagosan” rosszabb helyzetben vannak.

Hazai szabályozás

Hazai szabályozásunk alapján, min den beteget– az el lá tás igény be vé te lé nek 
jog cí mé re te kin tet nél kül – az el lá tás ban részt ve vők től el vár ha tó leg na gyobb 
gon dos ság gal, va la mint a szak mai és eti kai sza bá lyok, il let ve irány el vek 
be tar tá sá val kell el lát ni.28

A NEKI ezen passzust is felhasználta, az általam korábban ismertetett 
eset kapcsán, melyből egyértelműen következik, hogy a „minden beteg” alatt, 
nemre, fajra, vallási hovatartozásra tekintet nélkül, mindenkit, egyformán 
kell kezelni! 

Természetesen, az általam bemutatott eset alapján nem élhetünk általáno-
sítással, hiszen a bemutatott esetek általában kirívó jelleggel bírnak.

26 Rontó Renáta: Roma Nők a Nemzetközi Jogban és Magyarországon, Szakdolgozat 44-45. 
oldal. ECRI jelentés Magyarországról. Negyedik Monitoring kör. Elfogadva 2008. június 
20-án.

27 Rontó Renáta: Roma Nők a Nemzetközi Jogban és Magyarországon, Szakdolgozat 44-45 
oldal. Balogh Lídia- Kóczé Angéla: Fókuszban a roma nők. http://www.eselyegyenloseg.
eu/noierdek/sites/default/f i les/Roma%20nok%20tarsadalmi%20befogadasa%20
Europaban.pdf 

28 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda. http://www.neki.hu/ff _tartalom/2001/
ff _2001_SzAndrea.htm
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Lakhatás

Az emberek egészségügyi állapotát nagymértékben befolyásolja a lakókör-
nyezete, hogy milyen körülmények között él.

Sajnos, még a 21. században is találkozunk roma telepekkel, úgyneve-
zett putrikkal. Igaz számos programot hoztak létre ezen telepek felszámolá-
sára, ennek ellenére még találhatunk számos cigánytelepet, melyek a falvak, 
városok kieső részén helyezkednek el.

Az itt élő emberek nagy része nem vesz igénybe egészségügyi szolgálta-
tásokat, alacsony a részvételi arány a szakorvosi rendeléseken, fogorvosnál, 
valamint a megelőző, szűrő vizsgálatokon. Ennek a legfőbb oka, hogy a 
romák 35%-a már szenvedett diszkriminációt az egészségügyi ellátás során.29

Egy Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kutatás a következőkről számol be: 
„Azok a települések maradnak ki közvetlenül a helyben dolgozó háziorvosok 
szolgáltatásaiból, amely települések egyéb szempontból is a leghátrányo-
sabbak közé tartoznak. E települések azok, amelyek többségében, a település 
idős korszerkezetéből, és a helyi források hiányából fakadóan az egyéb intéz-
ményi alapszolgáltatások is hiányoznak. Az ország teljes roma népességének 
18,6 %-a él olyan településen, ahol nincs helyben háziorvos. Ezeken a telepü-
lési és a szociális hátrány összeadódhat a közvetlen, helyben adott háziorvosi 
ellátás hiányával. Mivel tudjuk, hogy a romák magas betegségarányai közvet-
lenül szegénységfaktoroknak köszönhetőek, e legszegényebb aprófalvak roma 
lakossága – mely a teljes roma lakosságból több mint százezer ember – külö-
nösen súlyos helyzetben van; egyszerre sújtja a szegénység, a magas betegség-
arányok, illetve az, hogy közvetlenül lakóhelyén nem fér bármikor azonnali 
orvosi ellátáshoz. Az esélyegyenlőtlenség egyik forrása strukturális természe-
tű.”30 

Álláspontom szerint ez is azt az állítást támasztja alá, hogy az elszegé-
nyedett falvakban élő emberek helyzete összefüggésben áll az általam már 
korábban felvetett földrajzi elhelyezkedéssel, melynek értelmében a nyugati 
részen élők előnyösebb életfeltételekkel rendelkeznek, mint a keleti részen 
élő emberek. 

Az országot, e tekintetben is több szerv kontrolálja, melynek értelmében az 
ECRI, a következőket ajánlja az egészségüggyel kapcsolatban. Az ECRI hatá-

29 Rontó Renáta: Roma Nők a Nemzetközi Jogban és Magyarországon, Szakdolgozat 45-46. 
oldal. Kóczé Angéla: Roma Nők Társadalmi Esélyeinek Korlátjai Magyarországon.

 www.szmm.gov.hu/download.php?ctag=download&docID=21346
30 Rontó Renáta: Roma Nők a Nemzetközi Jogban és Magyarországon, Szakdolgozat U.o.
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rozottan biztatja a magyar illetékeseket, hogy folytassák az erőfeszítéseiket 
az egészségügyi ellátásnak, illetve az egészségügyi ellátáshoz történő hozzá-
jutásnak a terén mutatkozó különbségek csökkentése érdekében „Magyar-
országon, és kövessék fi gyelemmel, hogy ezeknek az intézkedéseknek milyen a 
hatása a romákra, mind az egészségügyi állapotuk, mind az egészségügyi ellá-
táshoz történő hozzájutásuk terén, mert így lehet fi nomítani ezeket az intéz-
kedéseket, a hatékonyságuk javítása érdekében. Az ECRI határozottan arra 
ösztönzi az illetékeseket, hogy hajtsák végre a romáknak az egészségügyi ellá-
tási rendszerben dolgozók közötti számarányának növelését célzó tervezett 
intézkedéseket, mert ez alapja lehet a romáknak az egészségügyi ellátási rend-
szer egésze iránti bizalmának javítására irányuló erőfeszítések sikerének. 

Ezzel párhuzamosan az ECRI biztatja az illetékeseket, hogy folytassák 
és növeljék az olyan sztereotípiákkal és előítéletekkel szembeni erőfeszíté-
seiket, amelyek roma páciensekkel szembeni diszkriminatív bánásmódhoz 
vezethetnek, és ehhez az illetékesek folytassák az egészségügyi ellátórend-
szer minden szintjét megcélzó tréningek tartását. Az ECRI sürgeti az illetéke-
seket, hogy tegyenek eleget a Nőkkel Szembeni Hátrányos Megkülönböztetés 
Megszüntetése Bizottság által az A.S. kontra Magyarország ügy kapcsán tett 
ajánlásainak, és vizsgálják felül azokat a jogszabályokat, amelyek lehetővé 
teszik, hogy “sürgősségi” sterilizációt hajtsanak végre nőkön azok megfelelő 
tájékoztatásra alapozott előzetes jóváhagyása nélkül. Az ECRI hangsúlyozza, 
hogy a roma nőknek az egészségügyi rendszerrel kapcsolatos tapasztalatait, 
illetve az iránti bizalmát az ilyen lépések csak javíthatják.”31 Ezen irányú tevé-
kenységét az államnak, a korábban vázolt jogeset kapcsán már említettem, 
melynek értelmében az állam a hölgy részére megállapított kártérítést megfi -
zette.

Összegzés

Álláspontom szerint, a roma nők hátrányos helyzete kimutatható, mind az 
oktatás, mind a foglalkoztatás, mind pedig az egészségügy területén. 

A lányok a korai gyerekvállalás miatt kevesen érettségiznek, diplomáznak, 
rosszabb esetben az általános iskolát sem végzik el. Emiatt nehezebben 
jutnak munkához, ez pedig kiszolgáltatottsághoz vezet. Jóllehet, hogy az 
állam által biztosított egészségügyi szolgáltatásokat ennek ellenére is alanyi 

31 Rontó Renáta: Roma Nők a Nemzetközi Jogban és Magyarországon, Szakdolgozat 44-45. 
oldal. ECRI jelentés Magyarországról. Negyedik Monitoring kör. Elfogadva 2008. június 
20-án.



322 Rontó Renáta

jogon vehetik igénybe, azonban életkörülményeikből fakadóan számos 
olyan egészségügyi problémával is szembe kell nézniük, mint amelyekkel 
azon társaiknak nem, akik ezzel egy időben más utat választanak.

Mivel nem jut munkához, nem jut pénzügyi szolgáltatásokhoz, „kocká-
zatos” ügyfélnek fog számítani. Nem kezdhet bele vállalkozásba, nem tud a 
gazdasági életbe csatlakozni.32

Ez egy paradox állapot, melyet mind a roma kisebbség, mind pedig a 
körülöttük lévő társadalmi kirekesztés együttesen generál, melyből egyenes 
arányossággal következik, hogy a szolgáltatásokból való kimaradás egyben 
a gazdasági életből való kimaradást is eredményezi, ezért tartom kiemelten 
fontosnak az azon irányú törekvéseket, melyek a romák társadalomba való 
integrálást segítik elő, mindezt úgy, hogy azok aktív résztvevői a prog-
ramnak. 

Bibilográfi a

A kisebbségi jogok újraszabályozása a nemzetközi jogalkotásban és politikában. 
Szerk.: Bárdi Nándor - Fedinec Csilla - Szarka László. Gondolat - MTA 
Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 2008. 

A nők és a férfi ak története. In: Magyarországon a hosszú 20. században. Szerk.: 
Tarajossy Zsuzsa. Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Budapest 2008. 

Járóka Lívia: Egy európai roma stratégia lehetősége és szükségszerűsége. Európai 
Tükör XV. évfolyam 5. szám, 

Kóczé Angéla: Nehéz sorú asszonyok feketén fehéren. Roma nők munkaerő-piaci és 
megélhetési lehetőségei két kistérségben. MTA Etnikai- Nemzeti Kisebbség-
kutató Intézet. Budapest, 2010. 90.o.

Majtényi Balázs-Vizi Balázs: Európa Kisebbsége. A roma kisebbség a nemzetközi 
dokumentumokban., Budapest, 

Majtényi Balázs-Vizi Balázs: A Kisebbségi Jogok Nemzetközi Okmányai. Gondolat, 
Budapest, 2003.

Nők és férfi ak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia. Irányok és 
Célok 2010-2021. Felelős vezető: Könczey Áron. Szociális és Munkaügyi 
Minisztérium. Budapest, IS BN 978-963-88485-1-2, 33.o.

Rontó Renáta: Roma Nők a Nemzetközi Jogban és Magyarországon, Szakdolgozat. 
2012; 

Sághy Erna: Roma nők válaszúton.168 Óra,2003. 08. hó, 28. nap. no. 35, p. 
Vizi Balázs: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. 

32 Rontó Renáta: Roma Nők a Nemzetközi Jogban és Magyarországon, Szakdolgozat 45-46. 
oldal. Kóczé Angéla: Roma Nők Társadalmi Esélyeinek Korlátjai  Magyarországon.

 www.szmm.gov.hu/download.php?ctag=download&docID=21346



Roma nők a nemzetközi jogban és Magyarországon 323

Törvények:

Az Európai Unió Működéséről szóló szerződés 
A Tanács 2000/78/EK irányelve (2000. november 27.) a foglalkoztatás és a munka-

végzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozá-
sáról

CEDAW/C/HUN/CO/6
A nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról 1979. 

december 18-án New Yorkban elfogadott egyezmény kihirdetéséről szóló 
1982. évi 10. törvényerejű rendelet

ECRI jelentés Magyarországról. Negyedik Monitoring kör. Elfogadva 2008. június 
20-án.

Alaptörvény
Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia– Mélyszegénység, Gyermekszegénység, 

Romák – (2011–2020)
ECRI jelentés Magyarországról. Negyedik Monitoring kör. Elfogadva 2008. június 

20-án.

Internetes források

Balogh Lídia- Kóczé Angéla: Fókuszban a roma nők.  http://www.eselyegyenloseg.eu/
noierdek/sites/default/fi les/Roma%20nok%20tarsadalmi%20befogadasa%20
Europaban.pdf 

Kóczé Angéla: Roma Nők Társadalmi Esélyeinek Korlátjai Magyarországon.www.
szmm.gov.hu/download.php?ctag=download&docID=21346

Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda. http://www.neki.hu/ff _tartalom/2001/
ff _2001_SzAndrea.htm


