ДЕКЛАРАЦИЯ НА КМЕТОВЕТЕ И НА МЕСТНИТЕ И РЕГИОНАЛНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА
ИЗБОРНИ ДЛЪЖНОСТИ
ОТ ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА
СРЕЩУ АНТИРОМСКИТЕ НАСТРОЕНИЯ
В КАЧЕСТВОТО СИ НА КМЕТ/ НА МЕСТЕН И РЕГИОНАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ИЗБОРНА
ДЛЪЖНОСТ,
Като вземам предвид призива на Конгреса на местните и регионалните власти и на специалния
представител по ромските въпроси на Генералния секретар на Съвета на Европа до всички
представители на изборни длъжности да заемат ясна позиция срещу антиромските настроения,
Като имам предвид международни инструменти по правата на човека, подписани и/или
ратифицирани от държавите – членки на Съвета на Европа, по-специално Европейската
конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) и Протоколите към нея, (ревизираната) Европейска
социална харта, Рамковата конвенция за защита на националните малцинства и Декларацията и
Плана за действие срещу расизма, ксенофобията, антисемитизма и нетолерантността (Виенска
декларация), приети от Световната конференция за правата на човека през 1993 г., Декларацията
от Страсбург за ромите (2010) и Тематичния план за действие на Съвета на Европа за
приобщаване на ромите и пътуващите хора;
Като имам предвид член 1 от Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на расова
дискриминация (КПРД), който определя расовата дискриминация като „[...] всяко различие,
изключване, ограничение или предпочитание на основата на раса, цвят, потекло или национален
или етнически произход, което има за цел или резултат да унищожи или навреди признаването,
ползването или упражняването на равна основа на правата на човека и основните свободи в
политическата, икономическата, социалната, културната или която и да е друга област на
обществения живот [...]“;
Като имам предвид общата политическа препоръка (2011) № 13 на Европейската комисия срещу
расизма и нетолерантността (ЕКРН) относно борбата срещу антиромските настроения и
дискриминацията срещу ромите;
Като имам предвид Резолюция 333 (2011) на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета
на Европа относно интегрирането на ромите като предизвикателство за местните и регионални
власти, Резолюция 366 (2014) относно овластяването на младежите роми чрез участие,
Резолюция 403 (2016) относно положението на ромите и пътуващите хора в контекста на
нарастващ екстремизъм, ксенофобия и бежанска криза в Европа и Заключителната декларация от
срещата на високо равнище на кметовете (2011);
Като признавам, че антиромските настроения са особена форма на расизъм;
Като имам предвид, че съгласно тези международни инструменти по правата на човека не бива да
се допускат злоупотреби с политическите свободи, водещи до експлоатиране, причиняване или
иницииране на предразсъдъци на основата на раса, цвят, етнически произход или гражданство,
или за печелене на симпатиите на електората чрез предразсъдъци на подобни основания;
Като осъзнавам особените задачи и отговорности на местните и регионалните власти като
участници в демократичния политически процес, които предоставят платформа на различни
възгледи и ги интегрират в процеса на вземането на политически решения, като по този начин
дават възможност на обществото да разрешава конфликти на интереси и на мнения между
различни социални групи посредством диалог, а не посредством неучастие и конфликти; и които
подбират представители на различни равнища за активно участие в политическия процес;
С убеждението, че представителството на етническите малцинствени групи и по-специално на
ромите и на пътуващите хора в политическия процес е неделима част от демократичния процес,

тъй като политическите партии са отражение на обществото или би трябвало да се стремят да
бъдат такива;
СЕ АНГАЖИРАМ ЗА СЛЕДНОТО:









да защитавам правата на човека и демократичните принципи и да отхвърлям всички
форми на дискриминация, насилие, тормоз, подбуждане към омраза и слово на омразата
срещу ромите и пътуващите хора, както и всякакви други форми на антиромски
настроения;
да отказвам да изразявам, да публикувам или да допусна да се публикуват, да
разпространявам или да подкрепям по какъвто и да било начин възгледи и позиции, които
подстрекават или подбуждат, или за които може разумно да се предположи, че ще
подстрекават или подбуждат враждебност или разединение между хора с различен
етнически или национален произход, и да действам твърдо срещу всякакви чувства или
поведения, насочени срещу ромите и срещу пътуващите хора, сред собствените ни
сътрудници;
да се въздържам от всякакви форми на политически съюзи или сътрудничество на всички
равнища с политически партии или местни и регионални власти, които подбуждат или се
опитват да подстрекават расови или етнически предразсъдъци и расова омраза;
да се стремя към справедливо представителство на ромите и пътуващите хора на всички
равнища на демокрацията със специална отговорност за ръководителя на местния и
регионален орган да насърчава и да подкрепя набирането на кандидати от тези групи за
политически функции на местно и регионално равнище;
да се ангажирам по-нататък да предприемам подходящи действия, така че всички лица,
работещи за местните или регионалните власти, да са запознати с горепосочените
принципи и да действат по всяко време в съответствие с тях.
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