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Závazek
týkající se politického zastoupení romských a kočujících žen
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Pojem „Romové” používaný v Radě Evropy zahrnuje různorodé společenství skupin, kterým se Rada Evropy v této
oblasti věnuje. Jsou to jednak a) Romové, Sintové/Manušové, Calé, Kalé, Romanichalové, Boyašové/Rudariové; b)
balkánští Egypťané (Egypťané a Aškaliové); c) východní skupiny (Domové, Lomové a Abdalové), a jednak skupiny
jako Travelleři, Jeniši a populace označované správním pojmem „Gens du voyage”, jakož i osoby, které se identifikují
jako Cikáni. Jedná se o vysvětlující poznámku pod čarou a nikoli o definici Romů a/nebo kočovníků (Travellerů).
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V návaznosti na diskuse vedené na 6. mezinárodní konferenci o romských ženách
s názvem „Ženy a politické zastoupení – případ romských a kočujících žen“, která se
konala ve Francii ve Štrasburku ve dnech 6. - 7. listopadu 2017,
a vzhledem k tomu, že:
navzdory pokroku v Evropě z hlediska zlepšování rovných příležitostí a práv žen a
mužů, Rada Evropy konstatuje stále nízkou míru účasti žen v rozhodovacích procesech
a v politickém životě;
ženy etnických menšin, a zejména romské a kočující ženy, jsou stále velmi
nedostatečně zastoupeny v parlamentech na evropské, národní a regionální úrovni,
v krajských a obecních zastupitelstvech, ve vládách a ve vysokých funkcích v politických
stranách;
vyvážená účast žen a mužů na rozhodování je nezbytným předpokladem lepšího
fungování demokracie a společnosti;
stále trvající nedostatečné zastoupení žen v politickém rozhodování odráží
základní demokratický deficit jak v členských státech Rady Evropy, tak i v širším
mezinárodním kontextu;
vnitrostátní volební a stranické systémy nesou velkou odpovědnost za zajištění
vyváženého zastoupení žen na všech úrovních vlády a parlamentu;
volební kvóty jsou často účinnými prostředky k dosažení významného a rychlého
pokroku za předpokladu, že jsou správně nastaveny a důsledně prováděny;
kvóty by měly být přizpůsobeny platnému volebnímu systému a měly by stanovit
ambiciózní, ale dosažitelné cíle a tam, kde je to možné, by tyto kvóty a další pozitivní
opatření měly být zavedeny i pro ženy z menšinových skupin včetně Romů a Travellerů;
politické strany hrají klíčovou úlohu při zlepšování politického zastoupení žen
obecně a zejména žen z menšinových skupin, včetně romských a kočujících žen, neboť
výběrem a podporou těchto kandidátů jim umožňují přístup k voleným funkcím a jejich
rozhodnutí do značné míry určuje konečný výsledek voleb z hlediska rovnováhy mezi
pohlavími a zastoupení menšin;
My, členové politických stran, se zavazujeme, že budeme podporovat rovnost žen
a mužů a účast žen z menšinových skupin, zejména romských a kočujících žen,
v rozhodovacích orgánech a v politickém zastoupení v příštích evropských,
národních, regionálních a komunálních volbách.
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