
 

 

AZ EURÓPA TANÁCS TAGÁLLAMAI POLGÁRMESTEREINEK ÉS 

VÁLASZTOTT HELYI ÉS REGIONÁLIS KÉPVISELŐINEK NYILATKOZATA 

A CIGÁNYELLENESSÉGGEL SZEMBEN 

  

ÉN, MINT POLGÁRMESTER / VÁLASZTOTT HELYI ÉS REGIONÁLIS KÉPVISELŐ,  

  

Reagálva a felhívásra, amelyet a Helyi és Regionális Hatóságok Kongresszusa és az 

Európa Tanács Főtitkárának Romaügyi Különleges Képviselője tett közzé valamennyi 

helyi választott képviselő számára, és amelyben kérik, hogy foglaljanak határozottan 

állást a cigányellenességgel szemben, 

  

Figyelemmel az Európa Tanács tagállamai által aláírt nemzetközi emberi jogi 

dokumentumokra, különösen is az Európai Emberi Jogi Konvencióra (EEJK) és annak 

Jegyzőkönyveire, a (Felülvizsgált) Európai Szociális Kartára, a Keretegyezményre a 

Nemzeti Kisebbségek Védelméről, valamint a Rasszizmus, az Idegengyűlölet, az 

Antiszemitizmus és az Intolerancia Elleni Nyilatkozatra és Akciótervre („Bécsi 

Nyilatkozat”), amelyet az Emberi Jogok Világkonferenciája 1993-ban fogadott el, a 

Romákról szóló Strasbourg-i Nyilatkozatra (2010) valamint az Európa Tanács 

Tematikus Akciótervévre a Romák és Utazók Bevonásáról; 

  

Figyelemmel az Egyesült Nemzetek Egyezményére a Faji Megkülönböztetés 

Valamennyi Formájának Kiküszöböléséről szóló egyezmény (CERD) 1. Cikkelyére, 

amely a faji megkülönböztetésről a következő meghatározást adja: „[...]  a „faji 

megkülönböztetés” kifejezés minden olyan különbségtételt, kizárást, megszorítást vagy 

előnyben részesítést jelent, amelynek alapja a faj, a szín, a leszármazás, a nemzetiségi 

vagy etnikai származás, és amelynek célja vagy eredménye politikai, gazdasági, 

társadalmi, kulturális téren vagy a közélet bármely más terén az emberi jogok és 

alapvető szabadságjogok elismerésének, egyenrangú élvezetének vagy gyakorlásának 

megsemmisítése vagy csorbítása [...]";  



 

  

Figyelembe véve a Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottság (ECRI) 13. sz. 

(2011) Általános Politika Ajánlását a cigányellenesség és a romák hátrányos 

megkülönböztetése elleni fellépésről; 

  

Figyelemmel az Európa Tanács Helyi és Regionális Hatóságok Kongresszusának 333 

(2011) sz. Határozatára a romák bevonásáról mint a helyi és regionális önkormányzatok 

előtt álló kihívásról, a 366 (2014) sz. határozatra a roma fiatalok felhatalmazásáról 

részvétel útján, a 403 (2016) sz. határozatra a Romák és utazók helyzetéről a növekvő 

szélsőségesség és idegengyűlölet fényében, valamint az európai menekültválságra és 

a Polgármesteri Csúcstalálkozó Zárónyilatkozatára (2011); 

  

Felismerve, hogy a cigányellenesség a rasszizmus egyik sajátos formája;  

  

Felidézve, hogy ezen nemzetközi emberi jogi okmányok alapján nem engedhető meg a 

politikai jogokkal való visszaélés azzal a céllal, hogy faji hovatartozás, bőrszín, etnikai 

származás vagy nemzetiség alapján előítéleteket használjanak ki, szítsanak vagy 

kezdeményezzenek, sem pedig azért, hogy ilyen alapú előítéletekkel keltsenek 

szimpátiát a választópolgárok között; 

  

Tudatában annak, hogy a helyi és regionális önkormányzatok mint a demokratikus 

politikai folyamat szereplői különleges feladatokat látnak el illetve különleges 

felelősségeket viselnek, platformot nyújtanak különböző nézetek számára és integrálják 

azokat a politikai döntéshozatal folyamatában, ezáltal képessé teszik a társadalmat 

arra, hogy feloldja az érdek- és véleményütközéseket különböző társadalmi csoportok 

között párbeszéd, nem pedig kivonulás és konfliktus útján; valamint kiválasztják a 

politika folyamatában különböző szinteken részt vevő aktív szereplőket; 

  

Meggyőződve arról, hogy az etnikai kisebbségi csoportok, különösen a romák és az 

utazók képviselete a politika folyamatában a demokratikus folyamat szerves részét 

jelenti, mivel a politikai pártok a társadalmat tükrözik vissza, vagy legalábbis erre kell 



 

törekedniük;  

  

ELKÖTELEZEM MAGAM AZ ALÁBBIAKRA: 

  

• az emberi jogok és a demokratikus alapelvek védelmére és a diszkrimináció, az 

erőszak, a zaklatás, a gyűlöletre uszítás és a gyűlöletbeszéd elutasítására romák és 

utazók ellen, illetve a cigányellenesség minden más formájának az elutasítására; 

• nem vagyok hajlandó semmilyen formában közszemlére tenni, nyilvánosságra hozni 

vagy nyilvánosságra hozatni, terjeszteni vagy támogatni olyan véleményeket és 

álláspontokat, amelyek ténylegesen vagy észszerűen mérlegelve várhatóan 

ellenségeskedést vagy megosztást keltenek vagy arra biztatnak különböző etnikai vagy 

nemzetiségi eredetű csoportok között, és határozottan eljárok mindenféle romaellenes 

vagy utazóellenes érzülettel vagy magatartással szemben a saját sorainkban; 

• tartózkodni fogok a politikai szövetségkötés vagy együttműködés minden formájától 

minden szinten olyan politikai pártokkal illetve helyi és regionális hatóságokkal, amelyek 

faji vagy etnikai előítéleteket és fajgyűlöletet keltenek vagy próbálnak felszítani. 

• küzdeni fogok a romák és utazók méltányos képviseletéért a demokrácia minden 

szintjén, kiemelt felelősséget viselve azért, hogy a regionális hatóság vezetője erősítse 

és támogassa azt a törekvést, hogy helyi és regionális szinten is toborozzanak jelölteket 

politikai tisztségekre ezekből a csoportokból; 

• továbbá vállalom, hogy megteszem a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, 

hogy minden, a helyi vagy regionális hatóságoknál dolgozó személy ismerje a fenti 

alapelveket, és mindenkor azoknak megfelelően járjon el.  

 

°  °  °  °  ° 

 


