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DECLARAȚIA PRIMARILOR ȘI A REPREZENTANȚILOR ALEȘI LA NIVEL LOCAL ȘI 

REGIONAL  

AI STATELOR MEMBRE ALE CONSILIULUI EUROPEI  

ÎMPOTRIVA ATITUDINILOR ANTIȚIGĂNEȘTI 

 

SUBSEMNATUL, PRIMAR/REPREZENTANT ALES LA NIVEL LOCAL ȘI REGIONAL,  

Luând act de apelul lansat în cadrul Congresului Autorităților Locale și Regionale și de 

către Reprezentantul Special al Secretarului General al Consiliului Europei privind 

problemele romilor la adresa tuturor reprezentanților aleși la nivel local pentru a adopta o 

poziție clară împotriva atitudinilor antițigănești, 

 

Ținând cont de instrumentele internaționale în materie de drepturi ale omului semnate 

și/sau ratificate de către statele membre ale Consiliului Europei, în special de Convenția 

europeană a drepturilor omului (CEDO) și de protocoalele sale, de Carta Socială 

Europeană, de Convenția cadru pentru protejarea minorităților naționale, precum și de 

Declarația și planul de acțiune privind combaterea rasismului, a xenofobiei, a 

antisemitismului și a intoleranței („Declarația de la Viena”) adoptată în cadrul Conferinței 

mondiale privind drepturile omului din 1993, de Declarația de la Strasbourg cu privire la 

persoanele de etnie romă (2010) și de Planul tematic de acțiune pentru incluziunea 

persoanelor de etnie romă și a nomazilor1 al Consiliului Europei; 

 

Ținând cont de articolul 1 al Convenției ONU privind eliminarea tuturor formelor de 

discriminare rasială (CEDR), care definește discriminarea rasială ca fiind „[...] orice 

deosebire, excludere, restricție sau preferință întemeiată pe rasă, culoare, ascendență sau 

origine națională sau etnică, care are ca scop sau efect de a distruge sau compromite 

recunoașterea, folosința sau exercitarea, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a 

libertăților fundamentale în domeniile: politic, economic, social și cultural sau în oricare alt 

domeniu al vieții publice [...]”;  

 

                                                           
1
 Termenii „persoane de etnie romă și nomazi” sunt utilizați de către Consiliul Europei pentru a cuprinde diversitatea amplă a 

grupurilor vizate de activitatea Consiliului Europei în acest domeniu: pe de o parte a) persoanele de etnie romă, 
Sinti/Manush, Calé, Kaale, Romanichals, Boyash/Rudari; b) egiptenii din Balcani (egipteni și Ashkali); c) grupuri din est 
(Dom, Lom și Abdal); și, pe de altă parte, grupuri precum nomazii, Yenish și populațiile având denumirea administrativă de 
„Gens du voyage”, precum și persoanele care se asimilează romilor. 
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Luând în considerare Recomandarea de politică generală (2011) nr. 13 a Comisiei 

Europene împotriva Rasismului și Intoleranței (ECRI) privind combaterea atitudinilor 

antițigănești și a discriminării împotriva romilor; 

 

Ținând cont de Rezoluția nr. 333(2011) a Congresului Autorităților Locale și Regionale 

ale Consiliului Europei cu privire la incluziunea romilor ca o provocare pentru autoritățile 

locale și regionale, de Rezoluția nr. 366(2014) cu privire la autonomizarea tinerilor de etnie 

romă prin participare, de Rezoluția nr. 403(2016) privind situația persoanelor de etnie 

romă și a nomazilor în contextul intensificării extremismului și a xenofobiei, precum și al 

crizei din Europa, și de Declarația finală a summit-ului primarilor (2011); 

 

Recunoscând faptul că atitudinile antițigănești constituie o formă specifică de rasism;  

 

Ținând cont de faptul că, în conformitate cu aceste instrumente internaționale în materie 

de drepturi ale omului, nu trebuie să se permită abuzul de libertățile politice pentru a 

exploata, a cauza sau a pune bazele unei prejudicieri pe criterii de rasă, culoare, origine 

etnică sau naționalitate sau cu scopul de a căuta dobândirea simpatiei electoratului în 

vederea prejudicierii pe aceste criterii; 

 

Cunoscând sarcinile și responsabilitățile speciale ale autorităților locale și regionale ca 

actori în procesul politic democratic, asigurând o platformă pentru și integrând diferite 

opinii în procesul decizional politic, permițând astfel soluționarea conflictelor de interese și 

de opinie dintre diferite grupuri sociale prin dialog, nu prin retragere și conflict; și selectând 

reprezentanți la diferite niveluri pentru participarea activă în procesul politic; 

 

Având convingerea că reprezentarea grupurilor de minoritate etnică, în special a 

persoanelor de etnie romă și a nomazilor, în procesul politic constituie o parte integrantă 

din procesul democratic, deoarece partidele politice sunt, sau ar trebui să depună eforturi 

pentru a fi, o reflectare a societății;  

 

MĂ ANGAJEZ:  

 să apăr drepturile omului și principiile democratice și să resping toate formele de 

discriminare, violență, hărțuire, instigarea la ură și discursul de instigare la ură 

împotriva persoanelor de etnie romă și a nomazilor, precum și orice alte forme de 

atitudini antițigănești; 
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 să refuz afișarea, publicarea sau permiterea publicării, distribuirea sau aprobarea 

în vreun fel a opiniilor și a pozițiilor care instigă sau incită, sau care ar putea în mod 

rezonabil să fie prevăzute a instiga sau a incita la ostilitate sau la diviziunea dintre 

oameni de diferite origini etnice sau naționale și să tratez cu fermitate orice 

sentimente sau conduită manifestată împotriva persoanelor de etnie romă sau a 

nomazilor în cadrul funcțiilor noastre; 

 să mă abțin de la a încheia orice forme de alianță sau cooperare politică la toate 

nivelurile cu orice partide politice sau autorități locale și regionale care incită sau 

încearcă să instige la apariția de prejudecăți rasiale și etnice și de ură rasială; 

 să depun toate eforturile pentru reprezentarea corectă a persoanelor de etnie 

romă și a nomazilor la toate nivelurile democrației, acordând o responsabilitate 

specială șefului autorității locale și regionale pentru a stimula și a susține recrutarea 

de candidați din rândul acestor grupuri pentru funcții politice la nivel local și 

regional; 

 să garantez mai departe că voi lua măsurile corespunzătoare pentru a mă asigura 

că toate persoanele care lucrează pentru autoritățile locale sau regionale cunosc și 

vor acționa în orice moment în conformitate cu principiile enunțate mai sus.  

 

°  °  °  °  ° 

Municipalitate/Regiune: 

________________________________________________________________________ 

Țara: 

________________________________________________________________________ 

Primar/Reprezentant ales la nivel local sau regional:   

________________________________________________________________________ 

Data: 

________________________________________________________________________ 

 

Semnătura:______________________________________________________________ 

 

 


