KOHALIKE JA PIIRKONDLIKE OMAVALITSUSTE KONGRESS

EUROOPA NÕUKOGU LIIKMESRIIKIDE KOHALIKE JA PIIRKONDLIKE
OMAVALITSUSTE JUHTIDE JA SAADIKUTE AVALDUS
MUSTLASTEVASTASUSE VASTU

MINA, KOHALIKU JA PIIRKONDLIKU JUHI / SAADIKUNA,
Võttes arvesse Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi ja Euroopa Nõukogu
Peasekretäri Romade Küsimuste Eriesindaja üleskutset kõikidele kohalikult valitud esindajatele,
kes peavad selge seisukoha võtma mustlastevastasuse vastu,
Arvestades Euroopa Nõukogu liikmesriikide poolt alla kirjutatud ja/või ratifitseeritud
rahvusvahelisi inimõigusi käsitlevaid instrumente, eriti Euroopa Inimõiguste Konventsiooni (EIK)
ja selle Protokolle, (Uuendatud) Euroopa Sotsiaalhartat, Rahvsuvähemuste Kaitse
Raamkonventsiooni ja Deklaratsiooni ning Tegevuskava rassismi, ksenofoobia, antisemitismi ja
sallimatuse vastu võitlemiseks (“Viini Deklaratsioon”), mis võeti vastu Ülemaailmsel Inimõiguste
Konverentsil 1993ndal aastal, Strasburgi Deklaratsiooni Romade kohta (2010) ja Euroopa
Nõukogu Romade ning Reisijate Ühiskonda Kaasamise Temaatilist Tegevuskava;
Arvestades Ühinenud Rahvaste Konventsiooni Kõikide Rassilise Eristamise Vormide
Kõrvaldamiseks (CERD) Artklit 1, milles defineeritakse rassilist eristamist kui “[...] igasugust
inimeste eraldivõtmist, väljatõrjumist, nende võimaluste piiramist või eelistusi, mis tulenevad
rassist, nahavärvist, põlvnemise päritolust või riigi või rahvusrühma päritolust, mille eesmärgiks
või tagajärjeks on ära nullida või kahjustada inimõiguste ja põhivabaduste võrdsetel alustel
tunnustamist, kasutamist või teostamist poliitilises, majanduslikus, ühiskondlikus või misiganes
muus avaliku elu valdkonnas [...]";
Võttes arvesse Euroopa Komisjoni Poliitilist Soovitust (2011) nr. 13 Rassismi ja Sallimatuse vastu
(ECRI), mis puudutab mustlasevastasuse ja Romade eristamise vastu võitlemist;
Arvestades Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi Resolutsiooni
333 (2011), mis käsitleb Romade kaasamist ühiskonda kui kohalike ja piirkondlike omavalitsuste
väljakutset, Resolutsiooni 366 (2014), mis käsitleb Roma noortele tegutsemisvõimaluse andmist
noorte osalemise kaudu, Resolutsiooni 403 (2016) Romade ja Reisijate olukorra kohta suureneva
äärmuslikkuse, võõraviha ja põgenikukriisi kontekstis Euroopas ja Omavalitsusjuhtide
Tippkohtumise Lõppdeklaratsiooni (2011);
Tunnistades, et mustlasevastasus on rassismi eraldi vorm;

Pidades meeles, et vastavalt nimetatud rahvusvahelistele inimõiguste instrumentidele ei tohiks
poliitiliste vabaduste tulemusena tekkida kuritarvitusi, et ära kasutada, põhjustada või algastada

kahjustamist rassi, nahavärvi, rahvuspäritolu või kodakondsuse põhjusel, eesmärgiga saavutada valijate
poolehoid taolistel põhjustel tekitatud kahju eest;
Olles teadlikud kohalike ja piirkondlike omavalitsuste erilistest ülesannetest demokraatliku poliitilise
protsessi teostajatena, kes annavad väljendusvõimalusi ja sisestavad poliitilisse otsustetegemisse
erinevaid seisukohti, võimaldades seega ühiskonnal lahendada huvide ning arvamuste vastuolusid eri
ühiskonnarühmade vahel tänu omavahelisele suhtlemisele, pigem kui valides kõrvalejäämise ja tüli;
ning omavalitsused valivad ju esindajaid eri tasanditel, et poliitilises protsessis aktiivselt osaleda;
Veendunud, et rahvusvähemusrühmade, eriti Romade ja Reisijate esindamine poliitilises protsessis on
demokraatliku protsessi täieõiguslik osa, kuivõrd poliitilised erakonnad on või peaksid püüdlema, et olla
ühiskonna peegelduseks;
MA VÕTAN ENDALE JÄRGMISE KOHUSTUSE:
• kaitsta inimõigusi ja demokraatlikke põhimõtteid ning tagasi lükata kõik eristamise, vägivalla,
ahistamise, viha õhutamise ja vihakõne vormid Romade ja Reisijate vastu ning tagasi lükata ka muud
mustlasevastasuse vormid;
• keelduda avalikult nähtavale seada, avaldada või lasta avaldada, levitada või misiganes viisil omaks
võtta ükskõik milliseid vaateid ja seisukohti, mis tekitavad või õhutavad või mille tulemusena võib
loogiliselt eeldada, et nad tekitavad või õhutavad vaenulikkust või jagunemist eri rahvus- või
kodakondsuspäritoluga inimeste vahel ja käsitleda kindlameelselt igasuguseid Roma ja Reisijate
vastaseid mõtteavaldusi ja käitumist ka oma lähikondlaste hulgas;
• hoides kõrvale igasugustest poliitilistest liitudest või koostööst kõikidel tasanditel ükskõik milliste
poliitiliste erakondade või kohalike ja piirkondlike omavalitsustega, kes õhutavad või püüavad tekitada
rassistlikke või rahvuslikke eelarvamusi ja rassiviha;
• püüelda Romade ja Reisijate õiglase esindatuse poole demokraatia kõigil tasanditel, kusjuures
erivastutus lasub kohaliku ja piirkondliku omavalitsuse juhil, et stimuleerida ja toetada nendest
rühmadest pärit kandidaatide töölevõtmist poliitilistesse funktsioonidesse kohalikul ja piirkondlikul
tasandil;
• kohuseks võtta ka edasine sellekohane tegevus, et tagada, et kõik kohalikes ja piirkondlikes
omavalitsustes töötavad inimesed oleks teadlikud ja tegutseks alati vastavalt ülaltoodud põhimõtetele.
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Teave allakirjutamise menetluse kohta,
Omavalitsus/Piirkond:
______________________________________________________
Riik:
________________________________________________________________
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Perekonnanimi:
__________________________________________________________________
Eesnimi:
______________________________________________________________
Poliitiline mandaat | omavalitsuse juht või saadik: ___________________________
Meiliaadress:
_________________________________________________________________
Palun saatke allakirjutatud avaldus tagasi Euroopa Linnade ja Piirkondade Liidule Romade ja
Reisijate ühiskonda kaasamiseks: alliance@coe.int.
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