
 

 

EUROOPAN NEUVOSTON JÄSENVALTIOIDEN KAUPUNGINJOHTAJIEN JA 

PAIKALLISTEN JA ALUEELLISTEN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 

JULKILAUSUMA 

ROMANIVASTAISUUDEN TORJUMISEKSI 

 

  

MINÄ KAUPUNGIN- TAI KUNNANJOHTAJAN / PAIKALLISEN JA ALUEELLISEN 

LUOTTAMUSHENKILÖN OMINAISUUDESSA  

  

Kiinnittäen huomiota paikallis- ja aluehallinnon kongressin sekä Euroopan neuvoston 

pääsihteerin romaniasioiden erityisedustajan kaikille paikallisille luottamushenkilöille 

suunnattuun kehotukseen ottaa selkeä romanivastaisuutta torjuva kanta;   

  

Ottaen huomioon Euroopan neuvoston jäsenvaltioiden allekirjoittamat ja/tai ratifioimat 

kansainväliset ihmisoikeusasiakirjat, joita ovat etenkin Euroopan ihmisoikeussopimus 

(Yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi)  (ECHR) lisäpöytäkirjoineen, 

(uudistettu) Euroopan sosiaalinen peruskirja, kansallisten vähemmistöjen suojelua koskeva 

puitesopimus sekä maailman ihmisoikeuskonferenssin vuonna 1993 hyväksymä rasismin, 

ulkomaalaisvihan, antisemitismin ja suvaitsemattomuuden vastainen toimintaohjelma (Wienin 

julkilausuma), Strasbourgin romaneja koskeva julkilausuma (2010) ja Euroopan neuvoston 

temaattinen toimintaohjelma romanien ja kiertolaisten osallistamiseksi;     

  

Ottaen huomioon YK:n  kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen 

yleissopimuksen (CERD) 1 artiklan, joka määrittelee rotusyrjinnän "[…] kaikkea rotuun, 

ihonväriin syntyperään tahi kansalliseen tai etniseen alkuperään perustuvaa erottelua, 

poissulkemista tai etuoikeutta, jonka tarkoituksena tai seurauksena on ihmisoikeuksien ja 

perusvapauksien tasapuolisen tunnustamisen, nauttimisen tai harjoittamisen mitätöiminen tai 

rajoittaminen poliittisella, taloudellisella, sosiaalisella, sivistyksellisellä tai jollakin muulla 

julkisen elämän alalla […]”,  

  

Ottaen huomioon Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastaisen komission (ECRI) 

yleisen toimintapoliittisen suosituksen (2011) no. 13 romanivastaisuuden ja romanien syrjinnän 

vastustamisesta; 

  

Ottaen huomioon paikallis- ja aluehallinnon viranomaisilla olevan romanien  

osallistamishaastetta koskevan Euroopan neuvoston paikallis- ja aluehallinnon kongressin 

päätöslauselman 333 (2011), romaninuorten voimaannuttamista osallistumisen avulla koskevan 

päätöslauselman 366 (2014), romanien ja kiertolaisten tilannetta lisääntyvän ääriajattelun, 

muukalaisvihan ja Euroopan pakolaiskriisin kontekstissa koskevan päätöslauselman 403 (2016) 



sekä kaupunginjohtajien huippukokouksen loppupäätöslauselman (2011); 

  

Tunnustaen sen, että romanivastaisuus on erityinen rasismin muoto;  

  

Pitäen mielessä sen, että näiden kansainvälisten ihmisoikeusasiakirjojen mukaan ei pidä sallia 

poliittisten vapauksien väärinkäyttöä rotuun, ihonväriin, etniseen alkuperään tai kansallisuuteen 

perustuvan ennakkoluulon hyödyntämiseksi, aiheuttamiseksi tai aloittamiseksi taikka 

tarkoituksessa saada äänestäjäkunnan sympatiat puolelleen näihin seikkoihin perustuvan 

ennakkoluulon perusteella; 

  

Tietoisena paikallisten ja alueellisten viranomaisten erityisistä tehtävistä ja vastuista 

demokraattisen poliittisen prosessin toimijoina, jotka tarjoavat alustan poliittiselle 

päätöksentekoprosessille ja integroivat siihen eri näkemyksiä mahdollistaen näin yhteiskunnassa 

eri sosiaalisten ryhmien eturistiriitojen ja vakavien mielipide-erojen ratkaisemisen vuoropuhelun 

avulla poissulkemisen ja konfliktien sijasta ja valiten eri tasoilta edustajia osallistumaan 

aktiivisesti poliittiseen prosessiin;  

  

Vakuuttuneena siitä, että etnisten vähemmistöryhmien, erityisesti romanien ja kiertolaisten 

edustus poliittisessa prosessissa on demokraattiseen prosessiin oleellisesti kuuluva osa, koska 

poliittiset puolueet heijastavat tai niiden pitäisi pyrkiä heijastamaan yhteiskuntaa;  

  

SITOUDUN: 

  

puolustamaan ihmisoikeuksia ja demokraattisia periaatteita ja torjumaan kaikki romanien ja 

kiertolaisten vastaisen syrjinnän, väkivallan, häirinnän, vihaan kiihottamisen ja vihapuheen sekä 

kaikki muut romanivastaisuuden muodot;  

kieltäytymään panemasta esille, julkaisemasta tai antamaan julkaistavaksi, jakamaan tai 

tukemasta millään tavoin näkemyksiä tai kantoja, jotka nostattavat tai lietsovat tai joiden voidaan 

kohtuudella odottaa nostattavan tai lietsovan eri etnistä tai kansallista alkuperää edustavien 

ihmisten välistä vihamielisyyttä tai erimielisyyttä sekä käsittelemään päättäväisesti romani- ja 

kiertolaisvastaisiin mielipiteitä ja käyttäytymistä virka-asemamme piirissä; 

pidättymään kaikista poliittisen liittolaisuuden tai yhteistyön muodoista sellaisten poliittisten 

puolueiden tai paikallis- ja alueviranomaisten tasolla, jotka lietsovat tai yrittävät nostattaa rotuun 

tai etnisyyteen perustuvia ennakkoluuloja ja rotuvihaa;   

pyrkimään romanien ja kiertolaisten oikeudenmukaiseen esittämiseen kaikilla demokratian 

tasoilla. Erityinen vastuu on paikallis- ja alueellisten viranomaisten johdolla, joiden tulee edistää 

ja tukea näitä ryhmiä edustavien ehdokkaiden rekrytointia kaikkiin paikallis- ja aluetason 

poliittisiin tehtäviin;  

lupautumaan muutenkin ryhtymään asianmukaisiin toimiin sen varmistamiseksi, että kaikki 

paikallis- tai alueviranomaisille työskentelevät henkilöt ovat tietoisia ja toimivat aina yllä 

mainittujen periaatteiden mukaisesti.  
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Kunta/alue: 

__________________________________________________________________ 

Maa: 

__________________________________________________________________ 

Sukunimi 

__________________________________________________________________ 

Etunimi: 

__________________________________________________________________ 

Poliittinen tehtävä | Kaupunginjohtaja tai luottamushenkilö: 

__________________________________________________________________ 

Sähköposti: 

__________________________________________________________________ 

Allekirjoitus:  

__________________________________________________________________  

 

Pyydämme lähettämään allekirjoitetun julkilausuman Euroopan neuvoston romanien 

integroitumista edistävän kaupunkien ja alueiden allianssille  alliance@coe.int. 
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