EIROPAS PADOMES DALĪBVALSTU PILSĒTU MĒRU UN VIETĒJO UN
REĢIONĀLO VĒLĒTO PĀRSTĀVJU DEKLARĀCIJA PRET ANTIČIGĀNISMU

ES KĀ PILSĒTAS MĒRS / VIETĒJAIS UN REĢIONĀLAIS VĒLĒTAIS PĀRSTĀVIS,
Ņemot vērā Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa un Eiropas Padomes Ģenerālsekretāra
īpašā pārstāvja romu jautājumos izteikto aicinājumu visiem vietējiem vēlētiem pārstāvjiem
ieņemt skaidru nostāju pret antičigānismu,
Ņemot vērā starptautiskos cilvēktiesību dokumentus, kurus parakstījušas un/vai ratificējušas
Eiropas Padomes dalībvalstis, jo īpaši Eiropas Cilvēktiesību konvenciju (ECK) un tās
protokolus, Pārstrādāto Eiropas Sociālo hartu, Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu
aizsardzību un Deklarāciju un Rīcības plānu cīņai pret rasismu, ksenofobiju, antisemītismu un
neiecietību (“Vīnes Deklarāciju”), kas pieņemta Pasaules Cilvēktiesību konferencē 1993. gadā,
Strasbūras Deklarāciju par romu integrāciju (2010) un Eiropas Padomes tematisko Rīcības plānu
romu un ceļotāju iekļaušanai;
Ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par visu veidu rasu diskriminācijas
izskaušanu 1. pantu, saskaņā ar kuru jēdziens “rasu diskriminācija” ir “[...] jebkādas atšķirības,
izņēmumi, ierobežojumi vai priekšrocības, kuru pamatā ir rase, ādas krāsa, izcelsme vai
nacionālā vai etniskā piederība un kuru mērķis vai sekas ir iznīcināt vai ierobežot cilvēktiesību
un pamatbrīvību atzīšanu, to esību vai īstenošanu uz vienlīdzības pamatiem politiskajā,
ekonomiskajā, sociālajā, kultūras vai kādā citā sabiedrības dzīves jomā [...]”;
Ņemot vērā Eiropas Komisijas pret rasismu un neiecietību (ECRI) Vispārējās politikas
rekomendāciju (2011) Nr. 13 par antičigānisma un diskriminācijas pret romiem izkaušanu;
Ņemot vērā Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa rezolūciju Nr. 333
(2011) par romu iekļaušanu kā izaicinājumu vietējām un reģionālām pašvaldībām, rezolūciju Nr.
366 (2014) par romu jauniešu iespējām caur līdzdalību, rezolūciju Nr. 403 (2016) par romu un
ceļotāju situāciju pieaugošā ekstrēmisma, ksenofobijas un bēgļu krīzes Eiropā kontekstā un
Pilsētas mēru samitā pieņemto Noslēguma deklarāciju (2011);
Atzīstot, ka antičigānisms ir īpaša rasisma forma;
Paturot prātā to, ka saskaņā ar šiem starptautiskajiem cilvēktiesību dokumentiem nav
pieļaujama politisko brīvību ļaunprātīga izmantošana, lai radītu vai rosinātu aizspriedumus,
pamatojoties uz personas rasi, ādas krāsu, etnisko piederību vai nacionalitāti var ar nolūku iegūt

vēlētāju simpātijas, izmantojot šāda veida aizspriedumus;
Apzinoties vietējo un reģionālo pašvaldību īpašos uzdevumus un pienākumus un to nozīmi
demokrātiskā politikas procesā, nodrošinot platformu dažādu viedokļu integrācijai politisko
lēmumu pieņemšanas procesā, tādā veidā radot iespēju sabiedrībai atrisināt interešu un viedokļu
konfliktus dažādu sociālo grupu starpā ar dialoga palīdzību, nevis ar atsacīšanos piedalīties un
konfliktiem; un izvēloties pārstāvjus no dažādiem līmeņiem aktīvai līdzdalībai politiskajos
procesos;
Būdams/-a pārliecināts/-a par to, ka etnisko minoritāšu grupu pārstāvība, jo īpaši romu un
ceļotāju, politiskajā procesā ir būtiska demokrātisko procesu daļa, jo politiskās partijas ir
sabiedrības atspulgs, vai tām vajadzētu tiekties par tādu kļūt;
APŅEMOS:
• aizstāvēt cilvēktiesības un demokrātijas principus, un noraidīt jebkādas diskriminācijas formas,
vardarbību, aizskaršanu, kūdīšanu uz naidu un naida runu pret romiem un ceļotājiem, kā arī citas
antičigānisma formas;
• atteikties izvietot apskatei, publicēt vai atbalstīt publicēšanu, izplatīt vai jebkādā veidā
apstiprināt viedokļus un nostājas, kas provocē vai pamudina, vai pamatoti sagaidāms ka tas
provocēs vai pamudinās naidīgumu vai cilvēku ar atšķirīgu etnisko vai nacionālo izcelsmi
nošķiršanu grupās, un stingri risināt jebkāda veida izteikumus vai rīcību, kas vērsta pret romiem
vai ceļotājiem, mūsu pašu rindās;
• atturēties no jebkāda veida politiskas alianses vai sadarbības jebkādā līmenī ar politiskām
partijām vai vietējām un reģionālām pašvaldībām, kas kūda uz vai mēģina provocēt rasu vai
etniskos aizspriedumus un rasu naidu;
• tiekties pēc godīgas romu un ceļotāju pārstāvības visos demokrātijas līmeņos, paredzot īpašu
atbildību vietējās un reģionālās pašvaldības vadītājam stimulēt un atbalstīt kandidātu rekrutēšanu
no šīm grupām politiskai darbībai vietējā un reģionālā līmenī;
• papildus solos veikt atbilstošas darbības, lai panāktu to, ka visas vietējās vai reģionālās
pašvaldības labā strādājošās personas apzinās un vienmēr rīkojas saskaņā ar iepriekš
izklāstītajiem principiem.
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Pašvaldība/Reģions:
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
Uzvārds:
__________________________________________________________________
Vārds:
__________________________________________________________________
Politiskais mandāts | mērs vai vēlēts pārstāvis: _______________________
E-pasts:
__________________________________________________________________
Paraksts:
__________________________________________________________________

Lūdzu nosūtiet parakstītu deklarāciju Eiropas Pilsētu un reģionu alianses romu un ceļotāju
iekļaušanai sekretariātam: alliance@coe.int.

