
 
 

 

JAG , SOM BORGMÄSTARE / VALD LOKAL ELLER REGIONAL REPRESENTANT,  

 

Noterar den uppmaning som gjorts av Kommunalkongressen samt av Europarådets 

generalsekreterares särskilda representant i romska frågor till alla lokalt valda representanter att ta 

tydlig ställning mot antiziganism. 

 

Tar i beaktande de internationella instrument angående mänskliga rättigheter som skrivits under 

och/eller ratificerats av Europarådets medlemsstater, i synnerhet Den europeiska konventionen om 

mänskliga rättigheter (ECHR) och dess protokoll, Den (reviderade) europeiska sociala stadgan, 

Ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och Deklarationen och åtgärdsplanen om 

bekämpande av rasism, främlingsfientlighet, antisemitism och intolerans ("Wiendeklarationen") 

som antogs av Världskonferensen om mänskliga rättigheter 1993, samt Europarådets 

Strasbourgdeklaration om romer (2010) och Tematiska åtgärdsplanen för inkludering av romer och 

resande.  

 

Tar i beaktande artikel 1 i FN:s konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering 

(CERD), i vilken rasdiskriminering definieras som ”[...] varje skillnad, undantag, inskränkning eller 

företräde på grund av ras, hudfärg, härkomst eller nationellt eller etniskt ursprung som har till syfte 

eller verkan att omintetgöra eller inskränka erkännande, åtnjutande eller utövande på lika villkor av 

mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på politiska, ekonomiska, sociala, kulturella eller 

andra områden av det offentliga livet. […]". 

 

Tar hänsyn till den allmänna policyrekommendationen (2011) nr 13 från Europeiska 

kommissionen mot rasism och intolerans (ECRI) om bekämpande av antiziganism och 

diskriminering av romer. 

 

Tar i beaktande resolution 333 (2011) från Europarådets kommunalkongress om romsk 

inkludering som en utmaning för lokala och regionala myndigheter, resolution 366 (2014) om ökat 

inflytande för romska ungdomar genom deltagande, resolution 403 (2016) om situationen för romer 

och resande i kontexten av ökande extremism, främlingsfientlighet och flyktingkrisen i Europa och 

Borgmästartoppmötets slutdeklarationen (2011).  

 

Är medveten om att antiziganism är en särskild form av rasism. 

 

Tar fasta på att, enligt dessa internationella instrument om mänskliga rättigheter, får politiska 

friheter inte missbrukas för att utnyttja, orsaka eller väcka fördomar grundade på ras, hudfärg, 

etniskt ursprung eller nationalitet eller i syfte att försöka vinna väljarkårens sympati för fördomar på 

sådana grunder. 

UTFÄSTELSE AV BORGMÄSTARE OCH VALDA LOKALA OCH REGIONALA 

REPRESENTANTER  

I EUROPARÅDETS MEDLEMSSTATER  

MOT ANTIZIGANISM  
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Är medveten om de särskilda uppgifter och ansvar lokala och regionala myndigheter har som 

aktörer i den demokratiska politiska processen, genom att tillhandahålla en plattform för och 

integrera olika synpunkter i den politiska beslutsprocessen, och därmed möjliggöra för samhället att 

lösa intresse- och åsiktskonflikter mellan olika samhällsgrupper genom dialog istället för att 

undandragande och konflikt, och att välja representanter på olika nivåer för aktivt deltagande i den 

politiska processen.  

 

Är övertygad om att representation av etniska minoritetsgrupper, i synnerhet romer och resande, i 

den politiska processen är en väsentlig del av demokratin, eftersom politiska partier är – eller borde 

sträva efter att vara – en avspegling av samhället.  

 

ÅTAR JAG MIG ATT:  
 

• försvara mänskliga rättigheter och demokratiska principer samt förkasta alla former av 

diskriminering, våld, trakasserier, uppvigling till hat och hatpropaganda mot romer och resande 

samt alla andra former av antiziganism.  

• vägra att på något sätt visa upp, eller publicera eller låta få publicerat, att distribuera eller att 

stödja åsikter och synpunkter som hetsar eller uppviglar till, eller rimligen kan förväntas hetsa eller 

uppvigla till, fientlighet eller splittring mellan människor av olika etniskt eller nationellt ursprung, 

samt att med kraft bemöta alla former av negativa tongångar och beteenden gentemot romer och 

resande inom de egna leden.  

• avstå från alla former av politiska allianser eller samarbete på alla nivåer med politiska partier 

eller lokala och regionala myndigheter som uppviglar eller försöker väcka rasistiska eller etniska 

fördomar och rashat.  

• sträva efter skälig representation av romer och resande på alla nivåer inom demokratin, med ett 

särskilt ansvar på den som leder lokala och regionala myndigheter att stimulera och stödja 

rekryteringen av kandidater från dessa grupper till politiska poster på lokal och regional nivå.  

• dessutom lova att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att alla personer som arbetar för lokala 

eller regionala myndigheter är medvetna om och i alla sammanhang agerar enligt ovanstående 

principer.  

 

---------------- 

Uppgifter om signeringsförfarandet,  
 
Kommun/region:  
______________________________________________________  
 

Land:  

________________________________________________________________ 
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Efternamn:  

__________________________________________________________________  

Personnamn:  
______________________________________________________________  
 
Politiskt uppdrag | borgmästare eller vald befattningshavare: ______________________ 
 
E-post:  
_________________________________________________________________  
 
 
Var god sänd den signerade utfästelsen till sekretariatet hos den europeiska alliansen för städer 

och regioner för inkludering av romer och resande : alliance@coe.int. 
 


