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Το Συμβούλιο της Ευρώπης χρησιμοποιεί τον όρο «Ρομά» προκειμένου να συμπεριλάβει τη μεγάλη ποικιλομορφία
των ομάδων που καλύπτει το έργο του στον τομέα αυτό: αφενός α) τους Ρομά, Σίντηδες/Μανούς, Καλέ (Calé, Kaale),
Αθίγγανους (Romanichals), Ρουντάρι· β) τους Αιγύπτιους των Βαλκανίων (Αιγύπτιοι και Ασκαλί)· γ) τις ομάδες της
Ανατολής· (Ντομ, Λομ και Αμπντάλ)· και, αφετέρου, ομάδες όπως οι μετακινούμενοι πληθυσμοί, οι Γιενίς και οι
πληθυσμοί που χαρακτηρίζονται με τον διοικητικό όρο «Gens du voyage», καθώς και άτομα που αυτοπροσδιορίζονται
ως Τσιγγάνοι. Η παρούσα υποσημείωση αποτελεί επεξήγηση και όχι ορισμό των Ρομά και/ή των μετακινούμενων
πληθυσμών.
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Κατόπιν των συζητήσεων που έγιναν στο πλαίσιο της 6ης Διεθνούς Διάσκεψης Γυναικών
Ρομά «Γυναίκες και πολιτική εκπροσώπηση: Η περίπτωση των γυναικών που
προέρχονται από κοινότητες Ρομά και μετακινούμενους πληθυσμούς», η οποία διεξήχθη
στο Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο, Γαλλία, στις 6-7 Νοεμβρίου 2017,
και λαμβάνοντας υπόψη ότι:
παρόλη την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τη βελτίωση
των ίσων ευκαιριών και δικαιωμάτων μεταξύ γυναικών και ανδρών, το Συμβούλιο της
Ευρώπης διαπιστώνει ότι η συμμετοχή των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων
και στην πολιτική ζωή εξακολουθεί να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα·
οι γυναίκες που προέρχονται από εθνοτικές μειονότητες, και ιδίως από τις
κοινότητες Ρομά και τους μετακινούμενους πληθυσμούς, εξακολουθούν να
υποεκπροσωπούνται σε μεγάλο βαθμό στα ευρωπαϊκά, εθνικά και περιφερειακά
κοινοβούλια, στα περιφερειακά και δημοτικά συμβούλια, στις κυβερνήσεις και σε
υπεύθυνες θέσεις σε πολιτικά κόμματα·
η ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
αποτελεί προϋπόθεση για τη βελτίωση της λειτουργίας της δημοκρατίας και της
κοινωνίας·
η συνεχιζόμενη υποεκπροσώπηση των γυναικών στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων αντανακλά βασικό δημοκρατικό έλλειμμα τόσο στα κράτη μέλη του
Συμβουλίου της Ευρώπης όσο και στο ευρύτερο διεθνές πλαίσιο·
τα εθνικά εκλογικά και κομματικά συστήματα έχουν σημαντική ευθύνη όσον αφορά
τη διασφάλιση της ισόρροπης εκπροσώπησης των γυναικών σε όλα τα επίπεδα της
κυβέρνησης και του κοινοβουλίου·
οι εκλογικές ποσοστώσεις αποτελούν συχνά αποτελεσματικά μέσα επίτευξης
σημαντικής και ταχείας προόδου, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν σχεδιαστεί σωστά και
εφαρμόζονται με συνέπεια·
οι ποσοστώσεις θα πρέπει να προσαρμόζονται στο ισχύον εκλογικό σύστημα και
να θέτουν φιλόδοξους μεν εφικτούς δε στόχους· εφόσον είναι δυνατόν, οι εν λόγω
ποσοστώσεις και άλλα θετικά μέτρα θα πρέπει επίσης να εισάγονται για τις γυναίκες που
προέρχονται από μειονοτικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των Ρομά και των
μετακινούμενων πληθυσμών·
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τα πολιτικά κόμματα έχουν κρίσιμο ρόλο να διαδραματίσουν στη βελτίωση της
πολιτικής εκπροσώπησης των γυναικών εν γένει και ιδίως των γυναικών που
προέρχονται από μειονοτικές ομάδες, μεταξύ άλλων των Ρομά και των μετακινούμενων
πληθυσμών, καθώς, με την επιλογή και στήριξη των υποψηφίων, περιφρουρούν την
πρόσβαση στις αιρετές θέσεις, οι δε επιλογές τους καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το τελικό
αποτέλεσμα των εκλογών σχετικά με την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων και των
μειονοτήτων·
Εμείς, ως μέλη πολιτικών κομμάτων, δεσμευόμαστε να προάγουμε την ισότητα
των φύλων και τη συμμετοχή των γυναικών που προέρχονται από μειονοτικές
ομάδες, ιδίως των γυναικών από κοινότητες Ρομά και μετακινούμενους
πληθυσμούς, στα όργανα λήψης αποφάσεων και στην πολιτική εκπροσώπηση
στις επόμενες ευρωπαϊκές, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές εκλογές.
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