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Изразът „роми“ се използва в Съвета на Европа като обобщаващ за широкото многообразие на групите,
обхванати от работата на Съвета на Европа в тази област: от една страна, а) роми, синти/мануши, кале, каале,
романишали, бояши/рудари; б) балкански егюпци (егюпци и ашкали); в) източни групи (доми, ломи и абдали); и
от друга страна, групи като пътуващи хора, йениши и населенията, обозначавани с административния термин
„Gens du voyage“, както и лица, които се самоопределят като цигани. Настоящата бележка е пояснителна и не
се явява дефиниция на ромите и/или на хората от пътуващите общности.
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В продължение на дискусиите, проведени в рамките на Шестата международна
конференция на жените роми „Жените и политическото представителство: случаят
на жените роми и жените от пътуващите общности“, проведена в Съвета на Европа
в Страсбург, Франция, на 6-7 ноември 2017 г.,
и като вземаме предвид следното:
въпреки постигнатия в Европа напредък в подобряването на равните
възможности и права за мъжете и жените Съветът на Европа отбелязва постоянно
ниско равнище на участие на жените в процесите на вземане на решения и в
политическия живот;
жените от етническите малцинства и по-специално жените роми и жените от
пътуващите общности остават изключително слабо представени в европейските,
националните и регионалните парламенти, регионалните и общинските съвети,
правителствата и отговорните длъжности в политическите партии;
като се има предвид, че балансираното участие на жените и мъжете в
процесите на вземане на решения е предварително условие за по-доброто
функциониране на демокрацията и на обществото;
продължаващото недостатъчно представителство на жените в процесите на
вземане на решения отразява основен демократичен дефицит както в държавите –
членки на Съвета на Европа, така и в по-широк международен контекст;
националните избирателни и партийни системи носят съществена
отговорност за осигуряването на балансирано представителство на жените на
всички равнища на държавно управление и парламентарна дейност;
избирателните квоти често са ефективно средство за постигане на бърз и
значителен напредък, при условие че са правилно проектирани и се прилагат
последователно;
квотите следва да се съобразят с действащата изборна система и да
поставят амбициозни, но осъществими цели; по възможност подобни квоти и други
позитивни мерки следва да се въведат и по отношение на жени от малцинствени
групи, включително жени роми и жени от пътуващите общности;
политическите партии трябва да изиграят решаваща роля за подобряване на
политическото представителство на жените като цяло и по-специално на жените от
малцинствени групи, включително на жените роми и жените от пътуващите
общности, тъй като със своя подбор и подкрепа на кандидатите те упражняват
контрол върху достъпа до изборни длъжности, а решенията им до голяма степен
определят окончателния резултат от изборите по отношение на балансираното
представителство на жените и мъжете и представителството на малцинствата;
Ние, членовете на политическите партии, се ангажираме да насърчаваме
равенството между жените и мъжете и участието на жените от
малцинствените групи, по-специално на жените роми и жените от пътуващите
общности, в органите за вземане на решения и в политическото
представителство на следващите европейски, национални, регионални и
местни избори.
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