
 
 

 

 

UNDERTEGNEDE, BORGERMESTER ELLER LOKALT/REGIONALT VALGT 

REPRESENTANT,  

 

Som tar hensyn til anmodningen fra Kongressen for lokale og regionale myndigheter og fra 

Europarådets generalsekretær sin spesialrepresentant for romfolket til alle lokalt valgte 

representanter om å ta et tydelig standpunkt imot anti-tsiganisme,  

 

Som tar hensyn til internasjonale menneskerettighetsdokumenter signert og/eller ratifisert av 

Europarådets medlemsstater, i særdeleshet Den europeiske menneskerettskonvensjonen (ECHR) 

med tilhørende protokoller, Den europeiske sosialpakt (revidert), Europarådets rammekonvensjon 

om beskyttelse av nasjonale minoriteter, erklæringen og handlingsplanen mot rasisme, fremmedhat 

og intoleranse ("Wien-erklæringen") vedtatt på verdenskonferansen om menneskerettigheter i 

1993, Strasbourg-erklæringen om romfolket (2010) og Europarådets tematiske handlingsplan for 

inkludering av romfolk og reisende;  

 

Som tar hensyn til Artikkel 1 i FNs konvensjon om eliminering av alle former for 

rasediskriminering (CERD), som definerer rasediskriminering som “[...] enhver 

forskjellsbehandling, utelukkelse, innskrenkning eller begunstigelse på grunn av rase, hudfarge, 

avstamning eller nasjonal eller etnisk opprinnelse hvis formål eller virkning er å oppheve eller 

begrense anerkjennelsen av, nytelsen eller utøvelsen på like fot av menneskerettighetene og de 

grunnleggende friheter på det politiske, økonomiske, sosiale, kulturelle eller hvilket som helst 

annet område av det offentlige liv [...]";  

 

Som tar i betraktning Europakommisjonens generelle anbefaling (2011) nr. 13 mot rasisme og 

intoleranse (ECRI) om tiltak for å bekjempe anti-tsiganisme og diskriminering av rom;  

 

Som tar hensyn til Kongressen av lokale og regionale myndigheters resolusjon 333 (2011) om 

inkludering av rom som en utfordring for lokale og regionale myndigheter, resolusjon 366 (2014) 

om myndiggjøring av rom-ungdom gjennom medvirkning, resolusjon 403 (2016) om situasjonen 

for rom og reisende i lys av økende ekstremisme, fremmedhat og flyktningkrisen i Europa, samt 

slutterklæringen fra borgermesternes toppmøte (2011); 

 

Som erkjenner at anti-tsiganisme er en egen form for rasisme;  

 

Som husker at det, ifølge disse internasjonale dokumentene om menneskerettigheter, ikke må 

åpnes for at disse politiske frihetene misbrukes i den hensikt å utnytte, forårsake eller initiere 

fordommer på grunnlag av rase, hudfarge, etnisk opprinnelse eller nasjonalitet eller i den hensikt å 

hente støtte i velgermassen til fordommer på dette grunnlaget; 

 

  

ERKLÆRING FRA BORGERMESTERE OG LOKALT OG REGIONALT VALGTE 

REPRESENTANTER I EUROPARÅDETS MEDLEMSSTATER  

MOT ANTI-TSIGANISME 
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Som er klar over lokale og regionale myndigheters spesielle oppgaver og ansvar som aktører i den 

demokratiske politiske prosessen, som gir en plattform for og innlemmer ulik syn i prosessen rundt 

politisk beslutningstaking og slik setter samfunnet i stand til å løse motstridene interesser og meninger 

mellom ulike sosiale grupper gjennom dialog heller enn gjennom avstandtaken og konflikt; og å velge 

representanter på flere nivåer for å delta aktivt i den politiske prosessen;  

 

Som er overbevist om at representasjon av etniske minoritetsgrupper, spesielt rom og reisende, i den 

politiske prosessen er vesentlig for den demokratiske prosessen, ettersom politiske partier speiler, eller 

bør etterstrebe å speile, samfunnet;  

 

FORPLIKTER MEG TIL Å:  

 

• forsvare menneskerettigheter og demokratiske prinsipper og til å avvise enhver form for 

diskriminering, vold, trakassering, ansporing til hat og hatefulle ytringer mot rom og reisende og enhver 

annen form for anti-tsiganisme;  

• nekte å vise, publisere eller få publisert, spre eller på noen måte gi min tilslutning til perspektiver og 

holdninger som oppildner eller egger til, eller må kunne antas å oppildne eller egge til, fiendtlighet eller 

splittelse mellom mennesker av ulik etnisk eller nasjonal opprinnelse, og å imøtegå ethvert tilløp til 

stemninger og atferd i egne rekker som er anti-rom og anti-reisende;  

• avstå fra enhver form for politisk alliansedannelse eller samarbeid på alle nivå med politiske partier 

eller lokale og regionale myndigheter som ansporer til eller forsøker å oppildne rasemessig og etnisk 

baserte fordommer og rasehat;  

• etterstrebe en rettferdig representasjon av rom og reisende på alle demokratiske nivåer med spesielt 

ansvar for at ledelsen i den lokale og regionale myndigheten stimulerer til og støtter rekruttering av 

kandidater fra disse gruppene til politiske roller på lokalt og regionalt nivå;  

• videre love å iverksette nødvendige tiltak for å sikre at alle personer som jobber for lokale eller 

regionale myndigheter, er bevisste på og til enhver tid vil opptre i henhold til prinsippene ovenfor.  

° ° ° ° °  

 

Informasjon om signeringsprosedyre,  
 
kommune/region:  
______________________________________________________  
 

Land:  

________________________________________________________________ 
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Etternavn:  

______________________________________________________________  

 
Fornavn:  
 
______________________________________________________________  
 
 
Politisk mandat | borgermester eller valgt embetsperson:  
 
______________________________________________________________  
 
 
E-post:  
 
______________________________________________________________  
 
 
Signert erklæring sendes til sekretariatet for Den europeiske alliansen av byer og regioner for 

inkludering av romfolk og reisende: alliance@coe.int. 
 


