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Termen ”rom” används av Europarådet för att omfatta den stora mångfald av grupper som Europarådets
arbete inom fältet är riktat mot: å ena sidan a) romer, sinti/manush, calé, kaale, romanichals, boyash/rudari; b)
Balkanegyptier (egyptier och ashkali); c) Östliga grupper (dom, lom och abdal), samt å andra sidan grupper som
resande, jenish och de folkgrupper som benämns med den administrativa termen ”resandefolk”, samt personer som
identifierar sig själva som zigenare. Detta är enbart en förklarande fotnot, inte en definition av romer och/eller resande.
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Som en följd av de diskussioner som hölls vid den 6:e internationella romska
kvinnokonferensen ”Kvinnor och politisk representation: Situationen för romska kvinnor
och resandekvinnor” som hölls vid Europarådet i franska Strasbourg den 6-7 november
2017,
samt beaktat att:
trots de framsteg som gjorts inom Europarådet rörande att ge kvinnor och män lika
möjligheter och rättigheter, observerar Europarådet ändå en fortsatt låg nivå för
deltagandet av kvinnor inom processor för beslutsfattande samt inom det politiska livet,
kvinnor från etniska minoriteter, särskilt romska kvinnor och resandekvinnor, är
fortfarande kraftigt underrepresenterade inom europeiska, nationella och regionala
folkvalda församlingar, regionala och kommunala fullmäktigeförsamlingar och
myndigheter, samt på ansvarsposter inom politiska partier,
ett jämnt fördelat deltagande av kvinnor och män inom beslutsfattande är en
förutsättning för att förbättra demokratins och samhällets funktion,
fortsatt underrepresentation av kvinnor inom politiskt beslutsfattande visar på
grundläggande demokratiska brister både bland Europarådets medlemsstater och i ett
större internationellt sammanhang,
nationella val- och partisystem har en avgörande roll i att säkerställa en jämnt
fördelad representation av kvinnor på alla myndighetsnivåer och inom folkvalda
församlingar,
kvotering vid val är ofta en fungerande metod för att åstadkomma märkbara och
snabba framsteg, förutsatt att kvoteringen utförs på ett korrekt sätt och görs konsekvent,
kvoterna ska anpassas efter det valsystem som tillämpas och ta sikte mot
ambitiösa men samtidigt nåbara mål. Då så är möjligt ska kvotering och andra stärkande
åtgärder tillämpas också för kvinnor från minoritetsgrupper, exempelvis romer och
resande,
politiska partier har en avgörande roll att spela för att förbättra den politiska
representationen av kvinnor i allmänhet och kvinnor från minoritetsgrupper i synnerhet,
exempelvis romska kvinnor och resandekvinnor. Genom att de utser och ger stöd åt
kandidater fungerar de som grindvakter till valda poster. Deras beslut avgör i stor
utsträckning om ett val leder till en jämnt fördelad representation mellan könen samt i
vilken grad minoriteter finns representerade,
Vi medlemmar i politiska partier lovar att främja jämställdhet mellan könen samt
deltagande av kvinnor från minoritetsgrupper, särskilt romska kvinnor och
resandekvinnor, i beslutsfattande organ och i den politiska representationen vid
nästa europeiska, nationella, regionala och lokala val.
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