ERKLÆRING FRA BORGMESTRE OG VALGTE LOKALE OG REGIONALE REPRÆSENTANTER

I EURORARÅDETS MEDLEMSSTATER
MOD ANTIZIGANISME
JEG, SOM BORGMESTER / VALGT LOKAL OG REGIONAL REPRÆSENTANT,
Under henvisning til opfordringen fra kongressen for lokale og regionale myndigheder og fra
Europarådets generalsekretariats særlige repræsentanter vedrørende romaproblemer til alle lokalt
valgte repræsentanter til at indtage en klar holdning til antiziganisme
Under hensyntagen til de internationale menneskerettighedsorganer, der er undertegnet og/eller
ratificeret af Europarådets medlemsstater, især den europæiske menneskerettighedskonvention
(ECHR) og dennes protokoller, det (reviderede) europæiske sociale charter, konventionsrammen til
beskyttelse af nationale mindretal og erklæringen og handlingsplanen for bekæmpelse af racisme,
fremmedhad, antisemitisme og intolerance ("Wien-erklæringen") vedtaget på verdenskonferencen
for menneskerettigheder i 1993, til Strasbourg-erklæringen om romaer (2010) og Europarådets
tematiske handlingsplan for integration of romaer og rejsende;
Under hensyntagen til artikel 1 i De Forenede Nationers konvention om udryddelse af alle former
for racediskriminering (CERD), der definerer racediskriminering som “[...] enhver
forskelsbehandling, udelukkelse, begrænsning eller præference baseret på race, hudfarve,
nedstamning eller national eller etnisk oprindelse, som har til formål eller virkning at ophæve eller
forringe anerkendelse, nydelse eller ligelig udøvelse af menneskerettighederne og de
grundlæggende friheder på det politiske, økonomiske, sociale, kulturelle og andre områder af det
offentlige liv [...]";
Under hensyntagen til den generelle politiske henstilling (2011) nr. 13 i Europakommissionen
mod racisme og intolerance (ECRI) om bekæmpelse af antiziganisme og diskriminering af romaer;
Under henvisning til resolution 333 (2011) fra Europarådets kongres for lokale og regionale
myndigheder om integration af romaer som en udfordring for de lokale og regionale myndigheder,
til resolution 366 (2014) om bemyndigelse af unge romaer gennem deltagelse, til resolution 403
(2016) om situationen for romaer og rejsende i forbindelse med stigende ekstremisme,
fremmedhad og flygtningekrisen i Europa og til den endelige erklæring fra borgmestertopmødet
(2011);
Under anerkendelse af, at antiziganisme er en specifik form for racisme;
I betragtning af, at politiske friheder ifølge disse internationale menneskerettighedsorganer ikke
må misbruges til at udnytte, forårsage eller afstedkomme fordomme på grundlag af race, hudfarve,
etnisk oprindelse eller nationalitet eller med det formål at søge at opnå sympati fra vælgere til
fordomme på sådanne grundlag;

Med opmærksomheden rettet mod de lokale og regionale myndigheders særlige opgaver og
ansvar som aktører i den demokratiske politiske proces, der skaber et grundlag for og en
integrering af forskellige synspunkter i den politiske beslutningstagningsproces, som derved sætter
samfundet i stand til at løse interesse- og meningskonflikter mellem forskellige sociale grupper
gennem dialog snarere end gennem udstødning og konflikt, og som vælger repræsentanter på
forskellige niveauer til aktiv deltagelse i den politiske proces;
I overbevisning om, at repræsentationen af etniske minoritetsgrupper, især romaer og rejsende, i
den politiske proces er en integreret del af den demokratiske proces, idet politiske partier er eller
bør stræbe efter at være en afspejling af samfundet;
BESTRÆBER MIG PÅ:
• at forsvare menneskerettigheder og demokratiske principper og at afvise enhver form for
diskriminering, vold, chikanering, tilskyndelse til had og hadtale mod romaer og rejsende og
enhver anden form for antiziganisme;
• at afholde mig fra på nogen måde at fremvise, offentliggøre eller lade offentliggøre, udbrede
eller støtte synspunkter og holdninger, der opildner eller tilskynder eller med rimelighed kan
forventes at opildne eller tilskynde til fjendtlighed eller splittelse mellem mennesker af forskellig
etnisk eller national oprindelse, og på at gribe ihærdigt ind mod enhver fjendtlig følelse og adfærd
mod romaer og rejsende inden for vores egne rækker;
• at afstå fra enhver form for politisk alliance eller samarbejde på ethvert niveau med politiske
partier eller lokale og regionale myndigheder, der ansporer eller forsøger at tilskynde til
racemæssige eller etniske fordomme og racemæssigt had;
• at kæmpe for en retfærdig repræsentation af romaer og rejsende på alle demokratiske niveauer
med et særligt ansvar for den lokale og regionale myndigheds ledere til at stimulere og støtte
rekruttering af kandidater fra disse grupper til politiske funktioner på lokalt og regionalt plan
• yderligere at forsikre, at jeg træffer passende foranstaltninger for at sikre, at alle personer, der
arbejder for lokale eller regionale myndigheder, er opmærksomme på og vil handle i
overensstemmelse med ovenstående principper.
°°°°°

Oplysning om den undertegnende instans,
Kommune/Region:
______________________________________________________
Land:
________________________________________________________________
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Navn:
__________________________________________________________________
Fornavn:
______________________________________________________________
Politisk mandat | borgmester eller valgt mandatindehaver:
___________________________
E-mail:
_________________________________________________________________
Send venligst den undertegnede erklæring til sekretariatet for den europæiske sammenslutning af
byer og regioner for integration of romaer og rejsende: alliance@coe.int.
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