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Termiä ”romani” käytetään Euroopan neuvostossa laajasta joukosta erilaisia ryhmiä, jotka ovat Euroopan neuvoston
tällä alueella tekemän työn kohteena: yhtäältä a) romanit, sintit/manushit, Calé-, Kaale-, Romanichal-, Boyash/Rudarinimillä kutsut ryhmät; b) Balkanin egyptiläiset (egyptiläiset ja ashkalit) c) itäiset ryhmät (Dom-, Lom- ja Abdal-nimillä
kutsutut ryhmät); ja toisaalta ryhmät kuten kiertolaiset, Yenish-nimellä kutsutut sekä väestöryhmät, joista käytetään
hallinnollista termiä ”Gens du voyage”, sekä itsensä mustalaisiksi identifioimat henkilöt. Tämä on selittävä alaviite, ei
romanien ja/tai kiertolaisten määritelmä.
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Strasbourgissa Ranskassa 6.-7.11.2017 järjestetyssä kuudennessa kansainvälisessä
romaninaisten kongressissa otsikolla ”Naisten poliittinen edustus:
romani- ja
kiertolaisnaisten tilanne” käytyjen keskustelujen pohjalta
ja ottaen huomioon sen, että
Euroopassa naisten ja miesten välisen yhdenvertaisuuden parantamisessa
saavutetusta edistyksestä huolimatta Euroopan neuvosto katsoo, että naisten
osallistuminen päätöksentekoprosesseihin ja poliittiseen elämään on pysynyt alhaisella
tasolla;
etnisiin vähemmistöihin kuuluvat ja etenkin romani- ja kiertolaisnaiset ovat yhä
vakavasti aliedustettuja Euroopan parlamentissa, kansallisissa ja alueellisissa
kansanedustuslaitoksissa, alue- ja kunnanvaltuustoissa ja -hallituksissa sekä poliittisten
puolueiden vastuutehtävissä;
tasapuolinen naisten ja miesten osallistuminen päätöksentekoon on demokratian
ja yhteiskunnan toimivuuden parantamisen edellytys;
jatkuva naisten aliedustus poliittisessa päätöksenteossa heijastaa perustason
demokratiavajetta sekä Euroopan neuvoston jäsenvaltioissa että laajemmissa
kansainvälisissä yhteyksissä;
kansallisilla vaali- ja puoluejärjestelmillä on tärkeä vastuu naisten tasapuolisen
edustuksen varmistamisessa kaikilla hallinnon ja kansanedustuslaitosten tasoilla;
vaalikiintiöt ovat usein tehokas keino saavuttaa merkittäviä ja nopeita
edistysaskelia edellyttäen, että ne on laadittu oikein ja niitä käytetään johdonmukaisesti;
kiintiöt tulee sovittaa voimassa olevaan vaalijärjestelmään ja asettaa
kunnianhimoisia mutta samalla saavutettavissa olevia tavoitteita. Mikäli mahdollista,
vähemmistöihin kuuluville, mm. romani- ja kiertolaisnaisille, olisi myös luotava kiintiöitä ja
otettava käyttöön muita myönteisiä toimenpiteitä;
poliittisilla puolueilla on keskeinen rooli parantaa naisten poliittista edustusta
yleisesti ja erityisesti vähemmistöihin kuuluvien naisten, kuten romani- ja kiertolaisnaisten
kohdalla, sillä ehdokkaat valitsemalla ja tukemalla puolueet toimivat luottamustoimiin
pääsyn portinvartijoina, ja niiden tekemät valinnat määrittävät suurelta osin vaalien
lopputuloksen sukupuolten välisen tasapainon ja vähemmistöjen edustuksen
näkökulmasta.
Me poliittisten puolueiden jäsenet sitoudumme edistämään sukupuolten
yhdenvertaisuutta ja vähemmistöryhmiin kuuluvien naisten, kuten romani- ja
kiertolaisnaisten osallisuutta päätöksentekoelimissä ja heidän poliittista
edustustaan seuraavissa Euroopan parlamentin vaaleissa sekä kansallisissa, alueja paikallisvaaleissa.
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