VYHLÁSENIE STAROSTOV A VOLENÝCH MIESTNYCH A REGIONÁLNYCH
ZÁSTUPCOV ČLENSKÝCH ŠTÁTOV RADY EURÓPY PROTI ANTICIGÁNSTVU
JA, AKO STAROSTA / VOLENÝ MIESTNY ALEBO REGIONÁLNY ZÁSTUPCA,
berúc na vedomie výzvu Kongresu miestnych a regionálnych orgánov a osobitného
zástupcu generálneho tajomníka Rady Európy pre rómske záležitosti, aby všetci volení
miestni a regionálni zástupcovia zaujali jednoznačný postoj proti anticigánstvu,
so zreteľom na medzinárodné nástroje v oblasti ľudských práv, ktoré podpísali a/alebo
ratifikovali členské štáty Rady Európy, najmä Európsky dohovor o ľudských právach
(EDĽP) a jeho protokoly, (revidovanú) Európsku sociálnu chartu, Rámcový dohovor na
ochranu národnostných menšín a Deklaráciu a akčný plán boja proti rasizmu, xenofóbii,
antisemitizmu a intolerancii („Viedenskú deklaráciu“) prijatú na Svetovej konferencii o
ľudských právach v roku 1993, Štrasburskú deklaráciu o Rómoch (2010) a Tematický
akčný plán začleňovania Rómov a kočovníkov prijatý Radou Európy;
so zreteľom na článok 1 Dohovoru Organizácie Spojených národov o odstránení
všetkých foriem rasovej diskriminácie (CERD), ktorý definuje rasovú diskrimináciu ako
„akékoľvek rozlišovanie, vylučovanie, obmedzovanie alebo zvýhodňovanie založené na
rase, farbe pleti, rodovom alebo na národnostnom alebo etnickom pôvode, ktorého
cieľom alebo následkom je znemožnenie alebo obmedzenie uznania, používania alebo
uplatňovania ľudských práv a základných slobôd na základe rovnosti v politickej,
hospodárskej, sociálnej, kultúrnej alebo v ktorejkoľvek inej oblasti verejného života [... ]“;
berúc do úvahy Všeobecné politické odporúčanie (2011) č. 13 Európskej komisie proti
rasizmu a intolerancii (ECRI) o boji proti anticigánstvu a diskriminácii Rómov;
so zreteľom na rezolúciu č. 333 (2011) Kongresu miestnych a regionálnych orgánov
Rady Európy o začleňovaní Rómov ako výzvu pre miestne a regionálne orgány,
rezolúciu č. 366 (2014) o posilnení postavenia rómskej mládeže prostredníctvom účasti,
rezolúciu č. 403 (2016) o situácii Rómov a kočovníkov v kontexte narastajúceho
extrémizmu, xenofóbie a utečeneckej krízy v Európe a na Záverečné vyhlásenie samitu
starostov (2011);

uznávajúc, že anticigánstvo je špecifickou formou rasizmu;
majúc na pamäti, že tieto medzinárodné nástroje v oblasti ľudských práv zakazujú
zneužívanie politických slobôd s cieľom využívať, podnecovať alebo vyvolávať
predsudky na základe rasy, farby pleti, etnického pôvodu alebo štátnej príslušnosti
alebo s cieľom získať sympatie voličov na základe takýchto predsudkov;
uvedomujúc si osobitné úlohy a zodpovednosť miestnych a regionálnych orgánov ako
aktérov demokratického politického procesu, predstavujúcich platformu na vyjadrovanie
a integrovanie odlišných názorov na politický rozhodovací proces a tým umožňujúcim,
aby spoločnosť riešila konflikty záujmov a názorov medzi rôznymi sociálnymi skupinami
cestou dialógu namiesto vylúčenia a konfliktu; a vyberajúcim zástupcov na rôznych
úrovniach pre aktívnu účasť na politickom procese;
v presvedčení, že zastúpenie menšinových etnických skupín, najmä Rómov a
kočovníkov, v politickom procese je neoddeliteľnou súčasťou demokratického procesu,
pretože politické strany sú alebo by sa mali snažiť byť odrazom spoločnosti;
ZAVÄZUJEM SA:
• brániť ľudské práva a demokratické princípy a odmietať všetky formy diskriminácie,
násilia, obťažovania, podnecovania nenávisti a nenávistných prejavov voči Rómom a
kočovníkom a akúkoľvek inú formu anticigánstva;
• odmietať akékoľvek zobrazovanie, uverejňovanie alebo zadávanie uverejnenia, šírenie
alebo podporu názorov a postojov, ktoré vyvolávajú alebo podnecujú, alebo možno
dôvodne očakávať, že budú vyvolávať alebo podnecovať, nepriateľstvo alebo rozpory
medzi ľuďmi odlišného etnického alebo národnostného pôvodu, a rozhodne potláčať
všetky protirómske a protikočovnícke nálady a prejavy vo vlastných radoch;
• zdržiavať akýchkoľvek foriem politického spojenectva alebo spolupráce na akejkoľvek
úrovni s politickými stranami alebo miestnymi a regionálnymi orgánmi, ktoré podnecujú
alebo sa snažia vyvolávať rasové alebo etnické predsudky a rasovú nenávisť;
• usilovať o spravodlivé zastúpenie Rómov a kočovníkov na všetkých úrovniach
demokracie, pričom vedúci miestneho a regionálneho orgánu má osobitnú
zodpovednosť za iniciovanie a podporu náboru uchádzačov z týchto skupín do
politických funkcií na miestnej a regionálnej úrovni;
• a sľubujem, že urobím potrebné kroky na to, aby sa všetci pracovníci miestnych
a regionálnych orgánov oboznámili s uvedenými zásadami a vždy sa nimi riadili.
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