
 
 

 

 

 KOT ŽUPAN/IZVOLJENI REGIONALNI PREDSTAVNIK –  

 

ob upoštevanju poziva Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti ter posebnega predstavnika 

generalnega sekretarja Sveta Evrope za Romska vprašanja, da vsi izvoljeni lokalni predstavniki 

zavzamejo odločno stališče proti sovraštvu do Romov;  

 

ob upoštevanju mednarodnih instrumentov o človekovih pravicah, ki so jih podpisale in/ali 

ratificirale države članice Sveta Evrope, zlasti Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP) 

in njenih protokolov, (revidirane) Evropske socialne listine, Okvirne konvencije za varstvo 

narodnih manjšin ter Deklaracije in akcijskega načrta za boj proti rasizmu, ksenofobiji, 

antisemitizmu in nestrpnosti (Dunajska deklaracija), ki je bila sprejeta na Svetovni konferenci o 

človekovih pravicah leta 1993, Strasbourške deklaracije o Romih (2010) in Tematskega akcijskega 

načrta za Rome in potujoče skupine Sveta Evrope;  

 

ob upoštevanju 1. člena Konvencije Združenih narodov o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije 

(CERD), ki opredeljuje rasno diskriminacijo kot „[...] vsako razlikovanje, izključevanje, 

omejevanje ali dajanje prednosti na podlagi rase, barve polti, izvora ali nacionalne ali etnične 

pripadnosti, katerega namen ali učinek je izničenje ali oviranje enakovrednega priznavanja, 

uživanja ali uveljavljanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin v političnem, gospodarskem, 

družbenem in kulturnem življenju [...]“;  

 

ob upoštevanju  Splošnega političnega priporočila (2011) št. 13 Evropske komisije za boj proti 

rasizmu in nestrpnosti (ECRI) o boju proti sovraštvu do Romov in njihovi diskriminaciji;  

 

ob upoštevanju Resolucije 333 (2011) Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope o 

vključevanju Romov kot izzivu za lokalne in regionalne oblasti, Resolucije 366 (2014) o 

opolnomočenju romske mladine z vključevanjem, Resolucije 403 (2016) o položaju Romov in 

potujočih skupin v kontekstu naraščajočega ekstremizma, ksenofobije in begunske krize v Evropi 

ter Sklepne izjave vrha županov (2011);  

 

ob priznavanju, da je sovraštvo do Romov posebna vrsta rasizma;  

 

ob upoštevanju, da se v skladu s temi mednarodnimi instrumenti o človekovih pravicah  
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ne sme dovoljevati, da bi se politične svoboščine zlorabljale za izkoriščanje, vzbujanje ali ustvarjanje 

predsodkov, ki temeljijo na rasi, barvi polti, etnični pripadnosti ali narodnosti, ali za namen pridobitve 

naklonjenega mnenja volivcev glede predsodkov na podlagi teh razlogov;  

 

ob zavedanju pomena posebnih nalog in odgovornosti, ki jih imajo lokalne in regionalne oblasti kot 

akter v demokratičnem političnem procesu pri zagotavljanju platforme za različna stališča in njihovo 

vključevanje v proces političnega odločanja, s čimer družbi omogočajo, da reši navzkrižja interesov in 

mnenj med različnimi družbenimi skupinami prek dialoga in ne z umikom ali konfliktom; poleg tega 

tudi izbirajo predstavnike na različnih ravneh za aktivno sodelovanje v političnem procesu;  

 

ob prepričanju, da je zastopanost etničnih manjšin, zlasti Romov in potujočih skupin, v političnem 

procesu sestavni del demokratičnega procesa, saj politične stranke odražajo družbo oziroma bi si za to 

morale prizadevati –  

 

SE ZAVEZUJEM, DA  

 

• bom varoval človekove pravice in demokratična načela ter zavračal vse oblike diskriminacije, nasilja, 

nadlegovanja, spodbujanja sovraštva in sovražnega govora proti Romom in potujočim skupinam ter vse 

druge oblike sovraštva do Romov;  

• bom nasprotoval izkazovanju, objavljanju ali naročanju objav, razširjanju ali kakršnemu koli 

podpiranju pogledov in stališč, ki napeljujejo ali spodbujajo oziroma se zanje lahko utemeljeno 

pričakuje, da bodo napeljevali ali spodbujali k sovražnosti ali delitvi ljudi glede na etnično ali 

nacionalno pripadnost, in bom odločno ukrepal v primeru Romom in potujočim skupinam 

nenaklonjenega vzdušja in ravnanja v naših vrstah;  

• se bom vzdržal vseh oblik političnih zavezništev ali sodelovanj na vseh ravneh s političnimi 

strankami ali lokalnimi in regionalnimi oblastmi, ki spodbujajo ali poskušajo napeljevati k rasnim ali 

etničnim predsodkom in rasnemu sovraštvu;  

• si bom prizadeval za pravično zastopanost Romov in potujočih skupin na vseh ravneh 

demokratičnega odločanja, pri čemer bo vodja lokalne in regionalne oblasti imel posebno odgovornost 

glede spodbujanja in podpore osebam iz takšnih skupin pri odločanju za kandidiranje za politične 

funkcije na lokalni in regionalni ravni;  

• si bom nadalje prizadeval za sprejetje ustreznih ukrepov za zagotavljanje, da se bodo vsi uslužbenci 

lokalnih ali regionalnih oblasti vedno zavedali zgornjih načel in delovali v skladu z njimi.  

° ° ° ° °  

 

Informacije o postopku podpisovanja  
 
Občina/regija:  
______________________________________________________  
 

Država:  

________________________________________________________________ 
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Priimek:  

__________________________________________________________________  

Ime:  
______________________________________________________________  
 
Politični mandat | župan ali izvoljeni nosilec funkcije: ___________________________  
 
E-pošta:  
_________________________________________________________________  
 
 
Prosimo vas, da podpisano izjavo pošljete sekretariatu Evropske zveze mest in regij za 

vključevanje Romov in potujočih skupin: alliance@coe.int. 
 


