
 

 

ДЕКЛАРАЦИЈА НА ГРАДОНАЧАЛНИЦИТЕ И ИЗБРАНИТЕ ЛОКАЛНИ И 

РЕГИОНАЛНИ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ДРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА СОВЕТОТ НА 

ЕВРОПА ПРОТИВ АНТИ-ЦИГАНИЗМОТ  

  

ЈАС, КАКО ГРАДОНАЧАЛНИК / ИЗБРАН ЛОКАЛЕН И РЕГИОНАЛЕН 

ПРЕТСТАВНИК,  

  

Тргнувајќи од повикот на Конгресот на локалните и регионалните власти и повикот на 

Посебниот претставник на Генералниот секретар на Советот на Европа за ромски 

прашања упатени до сите локални избрани претставници да заземат јасен став против 

анти-циганизмот, 

  

Имајќи ги предвид меѓународните инструменти за човековите права потпишани и/или 

ратификувани од страна на државите членки на Советот на Европа, посебно Европската 

конвенција за човекови права (ЕКЧП) и нејзините протоколи, (ревидираната) Социјална 

повелба, Рамковната конвенција за заштита на националните малцинства и Декларацијата 

и Акцискиот план за справување со расизмот, ксенофобијата, анти-семитизмот и 

нетолеранцијата („Декларација од Виена“) усвоена од страна на Светската конференција 

за човекови права во 1993 кон Декларацијата за Ромите усвоена во Стразбур (2010) и 

Тематскиот акциски план за инклузија на Ромите и Патувачите на Советот на Европа; 

  

Имајќи го предвид член 1 од Конвенцијата на Обединетите нации за елиминација на сите 

форми на расна дискриминација (ЦЕРД), каде расната дискриминација се дефинира како 

“[...] секое разликување, исклучување, ограничување или давање првенство што се заснова 

врз расата, бојата на кожата, претците, националното или етничкото потекло што има за 

цел или за резултат да го нарушат или да го компромитираат признавањето, уживањето 

или остварувањето, под еднакви услови, на човековите права и основни слободи во 

политичко, економско, социјално и културно поле или во која било друга област на 

јавниот живот[...]";  

  

Земајќи ја предвид Генералната препорака (2011) бр. 13 на Европската комисија за 

расизам и нетолеранција (ЕКРИ) за справување со анти-циганизмот и дискриминацијата 

на Ромите; 

  

Имајќи ја предвид Резолуцијата 333 (2011) на Конгресот на локалните и регионалните 

власти на Советот на Европа за инклузија на Ромите како предизвик за локалните и 

регионалните власти, Резолуцијата 366 (2014) за зајакнување на младите Роми преку 

партиципација, Резолуцијата 403 (2016) за ситуацијата на Ромите и Патувачите во 

контекст на растечки екстремизам, ксенофобија и бегалска криза во Европа и Завршната 



декларација на Самитот на градоначалници (2011); 

  

Признавајќи дека анти-циганизмот претставува посебна форма на расизам;  

  

Имајќи на ум дека, согласно овие меѓународни инструменти за човековите права, не смее 

да се дозволи политичките слободи да се злоупотребуваат со цел експлоатација, 

причинување или поттикнување на предрасуди по основ на раса, боја на кожа, етничко 

потекло или националност или со цел да се освојат симпатии на избирачкото тело за 

предрасуди на тие основи; 

  

Свесни за посебните задачи и одговорности на локалните и регионалните власти како 

актери во демократскиот политички процес, кои обезбедуваат платформа и интегрирање 

на различни гледишта во процесот на донесување на политички одлуки, на кој начин се 

овозможува општеството да ги решава судирите на интереси и мислења помеѓу различни 

општествени групи преку дијалог наместо преку отстранување или конфликт; и избирање 

на претставници на различни нивоа со цел активно учество во политичкиот процес; 

  

Убедени дека претставувањето на етничките малцински групи, посебно Ромите и 

Патувачите, во политичкиот процес е составен дел на демократскиот процес, бидејќи 

политичките партии се, или би требало да се залагаат да бидат, одраз на општеството;  

  

СЕ ПОСВЕТУВАМ НА: 

  

• одбрана на човековите права и демократските принципи и отфрлање на сите форми на 

дискриминација, насилство, вознемирување, поттикнување на омраза и говор на омраза 

против Ромите и Патувачите и кој било друг облик на анти-циганизам; 

• одбивање да се прикажува, објавува, дистрибуира или на друг начин да се прифатат 

мислења или ставови со кои се подгреваат или поттикнуваат, или може разумно да се 

очекува да се подгреат или поттикнат, непријателство или поделба меѓу луѓето со 

различно етничко или национално потекло и цврсто справувајќи се со анти-ромските и 

анти-патувачките чувства и однесувања меѓу сопствените редови; 

• воздржување од сите форми на политичко поврзување или соработка на сите нивоа со 

политички партии или локални и регионални власти кои поттикнуваат или се обидуваат да 

разгорат расни и етнички предрасуди и расна омраза; 

• залагање за праведно претставување на Ромите и Патувачите на сите нивоа на 

демократијата со посебна одговорност на шефот на локалната и регионалната власт да  

стимулира и поддржи регрутирање на кандидати од овие групи за политички функции на 

локално и регионално ниво; 

• понатамошно заложување да се преземе соодветна акција со цел да се обезбеди сите 

лица кои работат за локалните и регионалните власти да бидат свесни и во секое време да 

дејствуваат во согласност со горенаведените принципи.    

°  °  °  °  ° 

 

 



 

 

 

 

Општина/регион: 

__________________________________________________________________ 

Земја: 

__________________________________________________________________ 

Презиме: 

__________________________________________________________________ 

Име: 

__________________________________________________________________ 

Политички мандат | Градоначалник или избран носител на функција:  

__________________________________________________________________ 

E-Mail: 

__________________________________________________________________ 

Потпис:  

__________________________________________________________________  

 

Ве молиме испратете ја потпишаната декларација до секретаријатот на Европската 

алијанса на градови и региони за инклузија на Ромите и Патувачите: alliance@coe.int. 
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