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Pojem „Rómovia a kočovníci“ sa v Rade Európy používa na označenie veľmi rozmanitých skupín, na ktoré Rada
Európy v tejto oblasti zameriava svoje aktivity: na jednej strane sú to a) Rómovia, Sinti/Manuš, Kale, Kaale, Romaničel,
Bojáš/Rudari; b) Balkánski Egypťania (Egypťania a Aškali); c) východné skupiny (Dómovia, Lomovia a Abdalovia); a na
druhej strane skupiny ako sú kočovníci, Jenišovia a skupiny označované administratívnym výrazom „Gens du voyage",
ako aj osoby, ktoré samy seba označujú za Cigánov. Toto je vysvetľujúca poznámka a nie definícia Rómov a/alebo
kočovníkov.
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V nadväznosti na diskusie, ktoré odzneli na 6. medzinárodnej konferencii rómskych žien
na tému „Ženy a politická reprezentácia: prípad rómskych a kočovníckych žien“, ktorá sa
konala v dňoch 6. a 7. novembra 2017 v Rade Európy v Štrasburgu vo Francúzsku,
a berúc do úvahy, že:
napriek pokroku, ktorý sa v Európe dosahuje v oblasti zlepšovania rovnakých
príležitostí a práv pre ženy a mužov, Rada Európy poukazuje na trvalo nízku mieru účasti
žien na rozhodovacích procesoch a v politickom živote;
ženy z etnických menšín, a najmä rómske a kočovnícke ženy, sú naďalej
mimoriadne slabo zastúpené v európskych, národných a regionálnych parlamentoch,
v krajských a miestnych zastupiteľstvách, vo vládach a v zodpovedných pozíciách v
politických stranách;
vzhľadom na to, že vyvážená účasť žien a mužov na rozhodovacom procese je
základným predpokladom lepšieho fungovania demokracie a spoločnosti;
súčasné slabé zastúpenie žien v politickom rozhodovaní je odrazom základného
demokratického deficitu v členských štátoch Rady Európy ako aj v širšom
medzinárodnom kontexte;
volebným a straníckym systémom v jednotlivých štátoch prináleží zodpovedná
úloha pri zabezpečovaní vyváženého zastúpenia žien na všetkých úrovniach štátnej moci
a v parlamente;
účinným prostriedkom na dosiahnutie významného a rýchleho pokroku často
bývajú volebné kvóty za predpokladu, že sú správne navrhnuté a dôsledne uplatňované;
kvóty by sa mali prispôsobiť platnému volebnému systému a mali by odrážať
ambiciózne ale pritom dosiahnuteľné ciele a tam, kde je to možné, by sa kvóty a iné
pozitívne opatrenia mali zaviesť aj pre ženy z menšinových skupín, vrátane Rómov a
kočovníkov;
politické strany zohrávajú kľúčovú úlohu pri posilňovaní politického zastúpenia
žien vo všeobecnosti a osobitne zastúpenia žien z menšinových skupín, vrátane
rómskych a kočovníckych žien, pretože prostredníctvom výberu kandidátov a ich podpory
strany rozhodujú o tom, kto bude mať prístup k voleným funkciám, a ich výber do veľkej
miery predurčuje konečný výsledok volieb z hľadiska rodovej vyváženosti a zastúpenia
menšín;
My, členovia politických strán, sa zaväzujeme presadzovať rodovú rovnosť
a participáciu žien z menšinových skupín, najmä rómskych a kočovníckych žien, v
rozhodovacích orgánoch a v politickej reprezentácii pri budúcich európskych,
národných, regionálnych a miestnych voľbách.
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