ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ
ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙ-ΤΣΙΓΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΕΓΩ, ΩΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ / ΤΟΠΙΚΑ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΙΡΕΤΟΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ,
Λαμβάνοντας υπόψη την έκκληση του Κογκρέσου των Τοπικών και Περιφερειακών
Αρχών και του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της
Ευρώπης για θέματα Ρομά σε όλους τους τοπικούς αιρετούς αντιπροσώπους να λάβουν
σαφή θέση κατά του αντι-τσιγγανισμού,
Έχοντας υπόψη τις διεθνείς πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχουν υπογραφεί
ή/και επικυρωθεί από τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, ιδίως την Ευρωπαϊκή
Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΔΑ) και τα πρωτόκολλά της, τον (Αναθεωρημένο)
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, τη Σύμβαση-Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών
Μειονοτήτων και τη Διακήρυξη και το Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση του
Ρατσισμού, της ξενοφοβίας, του αντισημιτισμού και της μισαλλοδοξίας («Διακήρυξη της
Βιέννης»), που εγκρίθηκε από την Παγκόσμια Διάσκεψη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
το 1993, τη Διακήρυξη του Στρασβούργου για τους Ρομά (2010) και το Θεματικό Σχέδιο
Δράσης για την ένταξη των Ρομά και των Travellers1 του Συμβουλίου της Ευρώπης·
Έχοντας υπόψη το άρθρο 1 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη κάθε
μορφής φυλετικών διακρίσεων, η οποία ορίζει τις φυλετικές διακρίσεις ως «[...] κάθε
διάκριση, αποκλεισμό, περιορισμό ή προτίμηση με βάση τη φυλή, το χρώμα, την
καταγωγή ή την εθνική ή εθνοτική προέλευση, που έχει σκοπό ή αποτέλεσμα να εξαλείψει
ή να θίγει την αναγνώριση, την απόλαυση ή την άσκηση, σε ισότιμη βάση, των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στον πολιτικό, οικονομικό,
κοινωνικό, πολιτιστικό οποιονδήποτε άλλο τομέα της δημόσιας ζωής [... ]»·

1

Ο όρος «Ρομά και Travellers» χρησιμοποιείται στο Συμβούλιο της Ευρώπης για να συμπεριλάβει τη μεγάλη ποικιλομορφία
των ομάδων που καλύπτονται από το έργο του Συμβουλίου της Ευρώπης σε αυτόν τον τομέα: αφενός, α) Ρομά,
Σίντι/Μανούς, Καλέ, Kaale, Romanichals, Boyash/Rudari, β) Βαλκάνιοι Αιγύπτιοι (Αιγύπτιοι και Ασκάλι), γ) Ανατολικές
ομάδες (Dom, Lom και Abdal), αφετέρου, ομάδες όπως Travellers, Yenish, και οι πληθυσμοί που περιγράφονται με τον
διοικητικό όρο «Gens du voyage», καθώς και άτομα που αυτοπροσδιορίζονται ως Τσιγγάνοι.
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Λαμβάνοντας υπόψη τη Σύσταση Γενικής Πολιτικής (2011) αριθ. 13 της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (ECRI) για την καταπολέμηση του
αντι-τσιγγανισμού και των διακρίσεων κατά των Ρομά·
Έχοντας υπόψη το ψήφισμα 333 (2011) του Κογκρέσου των Τοπικών και Περιφερειακών
Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ένταξη των Ρομά ως πρόκληση για τις
τοπικές και περιφερειακές αρχές, το ψήφισμα 366 (2014) για την ενδυνάμωση της
νεολαίας Ρομά μέσω της συμμετοχής, το ψήφισμα 403 (2016) σχετικά με την κατάσταση
των Ρομά και των Travellers στο πλαίσιο της ανόδου του εξτρεμισμού, της ξενοφοβίας και
της προσφυγικής κρίσης στην Ευρώπη και την τελική δήλωση της Συνόδου Κορυφής των
Δημάρχων (2011)·
Αναγνωρίζοντας ότι ο αντι-τσιγγανισμός είναι μια ειδική μορφή ρατσισμού·
Λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις εν λόγω διεθνείς πράξεις για τα ανθρώπινα
δικαιώματα, δεν πρέπει να επιτρέπεται η κατάχρηση των πολιτικών ελευθεριών, ούτε και
να προκαλείται οποιαδήποτε εκμετάλλευση ή προκατάληψη για λόγους φυλής, χρώματος,
εθνοτικής καταγωγής ή ιθαγένειας ή για σκοπούς εξασφάλισης της συμπάθειας του
εκλογικού σώματος βάσει προκατάληψης για τους λόγους αυτούς·
Έχοντας επίγνωση των ειδικών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των τοπικών και
περιφερειακών αρχών και φορέων στη δημοκρατική πολιτική διαδικασία, παρέχοντας μια
πλατφόρμα για την ενσωμάτωση διαφορετικών απόψεων στη διαδικασία λήψης πολιτικών
αποφάσεων, επιτρέποντας έτσι στην κοινωνία να επιλύει τις συγκρούσεις συμφερόντων
και απόψεων μεταξύ των διαφόρων κοινωνικών ομάδων μέσω του διαλόγου και όχι μέσω
της εγκατάλειψης και των συγκρούσεων και επιλέγοντας αντιπροσώπους σε διάφορα
επίπεδα για να συμμετέχουν ενεργά στην πολιτική διαδικασία·
Όντας πεπεισμένος/η ότι η εκπροσώπηση των ατόμων που ανήκουν σε ευπαθής ομάδες
του πληθυσμού, ειδικότερα των Ρομά και των Travellers, στην πολιτική διαδικασία
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της δημοκρατικής διαδικασίας, δεδομένου ότι τα πολιτικά
κόμματα αποτελούν, ή θα πρέπει να επιδιώκουν να αποτελούν μια αντανάκλαση της
κοινωνίας·

2/3

ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΙ ΟΤΙ:










θα υπερασπίζομαι τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δημοκρατικές αρχές και θα
απορρίπτω όλες τις μορφές διακρίσεων, βίας, παρενόχλησης, παρότρυνσης σε
μίσος και ρητορικής μίσους κατά των Ελλήνων Τσιγγάνων, Ρομά και των Travellers·
θα αρνούμαι να προβάλλω, να δημοσιεύω ή να προκαλώ τη δημοσίευση, διανομή
ή έγκριση με οποιονδήποτε τρόπο, οποιονδήποτε απόψεων και θέσεων που
προκαλούν ή υποκινούν ή μπορεί εύλογα να προκαλέσουν ή να υποκινήσουν
εχθρότητα ή διχόνοια μεταξύ ατόμων διαφορετικής εθνοτικής προέλευσης ή
ιθαγένειας, και θα καταστέλλω σταθερά οποιαδήποτε αισθήματα και συμπεριφορές
κατά των Ελλήνων Τσιγγάνων, Ρομά και των Travellers.
θα απέχω από κάθε μορφής πολιτική συμμαχία ή συνεργασία σε όλα τα επίπεδα
με οποιαδήποτε πολιτικά κόμματα ή τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες
υποκινούν ή προσπαθούν να υποκινήσουν φυλετικές ή εθνοτικές προκαταλήψεις
και φυλετικό μίσος·
θα καταβάλλω προσπάθειες για τη δίκαιη εκπροσώπηση των Ελλήνων
Τσιγγάνων, Ρομά και των Travellers σε όλα τα επίπεδα της δημοκρατίας, με ειδική
αρμοδιότητα, ως επικεφαλής της τοπικής και περιφερειακής αρχής, να ενθαρρύνω
και να υποστηρίζω την προσέλκυση υποψηφίων από αυτές τις ομάδες για την
άσκηση των πολιτικών καθηκόντων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο·
υπόσχομαι περαιτέρω να λαμβάνω τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζω ότι
όλα τα πρόσωπα που εργάζονται για τις τοπικές ή περιφερειακές αρχές γνωρίζουν
τις ανωτέρω αρχές και θα ενεργούν πάντοτε σύμφωνα με αυτές.
° ° ° ° °

Δήμος/Περιφέρεια:
______________________________________________________________________
Χώρα:
________________________________________________________________________
Δήμαρχος / Εκλεγμένος τοπικός ή περιφερειακός αντιπρόσωπος:
_________________________________
Ημερομηνία:
________________________________________________________________________
Υπογραφή:
________________________________________________________________________
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