AVRUPA KONSEYİNE ÜYLE DEVLETLERİN BELEDİYE BAŞKANLARI VE SEÇİLMİŞ YEREL VE
BÖLGESEL TEMSİLCİLERİNİN ÇİNGENE KARŞITLIĞINA KARŞI BİLDİRGESİ

BEN, BELEDİYE BAŞKANI/SEÇİLMİŞ YEREL VE BÖLGESEL TEMSİLCİ OLARAK,
Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi ve Avrupa Konseyi Roman Meselesi Genel Sekreterliği Özel
Temsilcisi tarafından yapılan, bütün seçilmiş temsilcileri Çingene karşıtlığına karşı net bir tutum almaya davet
eden çağrıyı dikkate alarak;
Başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve Protokolleri, (Gözden geçirilmiş) Avrupa Sosyal Şartı,
Ulusal Azınlıkların Korunması için Çerçeve Sözleşme ve 1993 Dünya İnsan Hakları Konferansı tarafından
kabul edilen ırkçılık, yabancı düşmanlığı, antisemitizm ve hoşgörüsüzlükle mücadele Eylem Planı (“Viyana
Deklerasyonu”) olmak üzere Avrupa Konseyine üye devletlerin imzaladığı ve/veya onayladığı insan hakları
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araçları, Romanlara ilişkin Strasburg Deklerasyonu (2010) ve Avrupa Konseyi Roman ve Gezginleri
Kapsamaya yönelik Tematik Eylem Planını göz önüne alarak;
Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına ilişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin ırk ayrımcılığını
“[…] siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel veya toplumsal yaşamın herhangi bir alanında insan hakları ve temel
özgürlüklerin tanınmasını, uygulanmasını, bu hak ve özgürlüklerden yararlanılmasını ortadan kaldırmak veya
zayıflatmak amacına ya da etkisine yönelik, ırk, renk, soy ya da ulusal veya etnik kökene dayalı her türlü
ayrım, dışlama, kısıtlama ya da tercih […] olarak tanımlayan 1. Maddesini göz önüne alarak;
Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonunun (ECRI) Çingene karşıtlığı ve Romanlara karşı
ayrımcılıkla mücadele ile ilgili 13 sayılı Genel Politika Tavsiye Kararını (2011) dikkate alarak;
Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinin, yerel ve bölgesel yönetimler için bir mücadele
alanı olarak Roman katılımına ilişkin 333 sayılı Kararı (2011), Roman gençliğinin katılım yoluyla
güçlendirilmesine ilişkin 366 sayılı Kararı (2014), Avrupa’da yükselen aşırılık, yabancı düşmanlığı ve mülteci
krizi bağlamında Romanların ve Gezginlerin durumuna ilişkin 403 sayılı Kararı (2016) ve Belediye Başkanları
Zirvesinin Sonuç Bildirgesini (21011) göz önüne alarak;
Çingene karşıtlığının spesifik bir ırkçılık biçimi olduğunu kabul ederek;
Bu uluslararası insan hakları araçlarına göre siyasi özgürlüklerin ırk, renk, etnik köken veya tabiyet temelinde
önyargıya neden olacak veya önyargıyı başlatacak şekilde istismar edilmesine veya bu önyargıya dayanarak
seçmenin ilgisini çekmeye çalışmak üzere kullanılmasına izin verilmemesi gerektiğini akılda tutarak;
Yerel ve bölgesel yönetimlerin, demokratik siyaset sürecinde, farklı görüşler için bir platform sağlayan ve bu
görüşleri siyasi karar alma sürecine entegre eden, böylece toplumun farklı sosyal gruplar arasındaki çıkar
çatışmalarını ve görüş ayrılıklarını dışlama ve çatışmadan ziyade diyalog yoluyla çözmesini sağlayan; ve
siyasal sürece aktif katılım için farklı seviyelerde temsilciler seçen aktörler olarak özel görevlerinin ve
sorumluluklarının farkında olarak;
1

“Romanlar ve Gezginler” terimi Avrupa Konseyinde, bu konuda Avrupa Konseyince yapılan çalışmalarda ele alınan çok
çeşitli grupları kapsamak üzere kullanılmaktadır. Bu gruplar şunlardan oluşmaktadır: bir taraftan a) Roma, Sinti/Manush,
Calé, Kaale, Romanichals, Boyash/Rudari; b) Balkan Mısırlıları (Mısırlılar ve Aşkaliler); c) Doğu grupları (Dom, Lom ve
Abdal); diğer taraftan da Gezginler, Yeniş ve “Gens du voyage” yani gezgin klanlar olarak anılan idari terim altında yer alan
halk topluluklarının yanı sıra, kendilerine Çingene diyen insanlar.
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Siyasal partiler toplumun bir yansıması oldukları ya da böyle olmak için mücadele etmeleri gerektiği için etnik
azınlık gruplarının, özellikle de Roman ve Gezginlerin siyasal süreçte temsil edilmelerinin demokratik sürecin
entegral bir parçası olduğuna ikna olarak;
KENDİMİ:








insan haklarını ve demokratik ilkeleri savunmaya ve Roman ve Gezginlere yönelik her türlü
ayrımcılık, şiddet, taciz, nefret suçuna teşvik ve nefret söylemini ve diğer bütün Çingene karşıtlığı
biçimlerini reddetmeye;
farklı etnik ya da ulusal kökenlere sahip insanlar arasında düşmanlık ya da bölünmeyi kışkırtan veya
teşvik eden ya da kışkırtması veya teşvik etmesi beklenebilecek görüşlerin ve tutumların herhangi bir
şekilde sergilenmesi, yayınlanması veya yayınlanmış olması, dağıtılması veya desteklenmesini
reddetmeye, ve kendi saflarımızdaki her türlü Roman karşıtı ve Gezginler karşıtı duygu ve
davranışla kesinlikle mücadele etmeye;
ırksal veya etnik önyargıları ve ırksal nefreti teşvik eden ya da kışkırtmaya kalkışan bütün siyasal
partiler veya yerel ve bölgesel yönetimlerle hiçbir düzeyde herhangi bir ittifak veya işbirliği
yapmamaya;
yerel ve bölgesel yönetimin başı olarak yerel ve bölgesel düzeydeki siyasi görevler için Roman ve
Gezginlere mensup adayların işe alınmasını teşvik etme ve destekleme konusunda özel bir
sorumluluk alarak bu grupların demokrasinin bütün seviyelerinde adil bir şekilde temsil edilmeleri için
mücadele etmeye;
ayrıca yerel veya bölgesel yönetimler için çalışan bütün kişilerin daima yukardaki ilkelerin farkında
olmalarını ve bu ilkelerle uyumlu hareket etmelerini sağlamak üzere gerekli eylemleri yapmayı
taahhüt etmeye ADARIM.
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Belediye Başkanı/ Seçilmiş yerel veya bölgesel temsilci:
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