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Fogadalom
a roma és utazó nők politikai képviseletéről
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A „romák” kifejezést az Európa Tanács olyan csoportok széles körének a jelölésére használja, amelyekre kiterjed az
Európa Tanácsnak ezen a területen végzett munkája: egyrészről a) romák, szintik, manusok, kalék, romanicsalok,
bojások/rudari, b) balkáni egyiptomiak (egyiptomiak és askalik); c) keleti népcsoportok (dom, lom és abdal); másrészről
pedig az olyan népcsoportok, amelyeket a közigazgatásban “Gens du voyage” néven említenek, illetve azok a
személyek, akik saját magukat cigánynak tekintik. Ez egy magyarázó jellegű lábjegyzet, nem pedig a romák és/vagy
utazók meghatározása.
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A 6. Nemzetközi Roma Nők konferencián „Nők és a politikai képviselet: A roma és utazó
nők esete” elhangzottak nyomán, amelyet az Európa Tanácsnál tartottak Strasbourgban,
Franciaországban, 2017. november 6-án és 7-én,
és figyelembe véve, hogy:
annak ellenére, hogy Európában előrelépés történt az esélyegyenlőség
javításában és a férfiak és nők jogainak érvényesítésében, az Európa Tanács
megállapítja, hogy a nők továbbra is alacsony szinten vesznek részt a döntéshozatali
folyamatokban és a politikai életben;
a nemzeti kisebbségekhez tartozó, különösen a roma és utazó nők ma is súlyosan
alulreprezentáltak az európai, nemzeti és regionális parlamentekben, a regionális és
települési tanácsokban, önkormányzatokban, és a politikai pártok felelős posztjain;
figyelemmel arra, hogy a nők és a férfiak kiegyensúlyozott részvétele a
döntéshozatalban előfeltétele a demokrácia és a társadalom javításának;
a nők alulreprezentáltsága a politikai döntéshozatalban alapvető demokratikus
deficitet jelent mind az Európa Tanács Tagállamaiban, mind pedig a szélesebb
értelemben vett nemzetközi kontextusban;
a nemzeti választási- és pártrendszerek viselik azt a fontos felelősséget, hogy
biztosítsák a nők kiegyensúlyozott képviseletét a kormányzás és a parlament minden
szintjén;
a választási kvóták gyakran hatékony eszközt jelentenek jelentős javulás gyors
elérésére, amennyiben megfelelően vannak kialakítva, és következetesen alkalmazzák
őket;
a kvótákat hozzá kell igazítani az érvényben lévő választási rendszerhez, és
nagyra törő, de elérhető célokat kell kitűzni; ahol lehetséges, a kvótákat és a többi pozitív
intézkedést a kisebbségi csoportok, így a romák és utazók nőtagjai esetében is elő kell
írni;
a politikai pártok meghatározó szerepet kell, hogy játsszanak általánosságban a
nők, különösen pedig a kisebbségi csoportok nőtagjai esetében; beleértve a roma és
utazó nőket is, mivel a jelöltek kiválasztása és támogatása révén ők a megválasztott
tisztségek kapuőrei, és az ő döntéseik nagy mértékben meghatározzák a választások
kimenetelét a nemek közötti egyensúly és a kisebbségek képviselete tekintetében;
Mi, különböző politikai pártok tagjai, fogadalmat teszünk arra, hogy előmozdítjuk a
nemek közötti egyenlőséget és a kisebbségi csoportok, különösen a roma és
utazók nőtagjainak a részvételét a döntéshozó testületekben és a politikai
képviseletben a soron következő európai, nemzeti és helyi választások során.
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