
 
 

 

 

IK, ALS BURGEMEESTER / GEKOZEN LOKALE EN REGIONALE 

VERTEGENWOORDIGER,  

 

Gezien de oproep van het Congres van Lokale en Regionale Overheden en de Speciale 

Vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de Raad van Europa voor Roma-kwesties aan 

alle lokale gekozen vertegenwoordigers om een duidelijk standpunt over zigeunerhaat in te nemen;  

 

Gelet op de door de lidstaten van de Raad van Europa ondertekende en/of geratificeerde 

internationale mensenrechteninstrumenten, met name het Europees Verdrag voor de Rechten van 

de Mens (EVRM) en bijbehorende protocollen, het (herziene) Europees Sociaal Handvest, het 

Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden en de tijdens de 

Wereldconferentie over mensenrechten in 1993 goedgekeurde verklaring en het actieplan ter 

bestrijding van racisme, vreemdelingenhaat, antisemitisme en intolerantie (“Verklaring van 

Wenen), op de Verklaring omtrent Roma (Straatsburg, 2010) en op het thematisch actieplan van de 

Raad van Europa voor de integratie van Roma en reizigers; 

 

Gelet op artikel 1 van het verdrag van de Verenigde Naties inzake de uitbanning van alle vormen 

van rassendiscriminatie (CERD), waarin rassendiscriminatie is omschreven als “[…] elk 

onderscheid of elke uitsluiting, beperking of voorkeur op grond van ras, huidskleur, herkomst of 

nationale of etnische afkomst met als doel of gevolg het tenietdoen of beperken van de erkenning, 

het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele 

vrijheden op politiek, economisch, sociaal, cultureel of enig ander onderdeel van het openbare 

leven […]”; 

 

Met inachtneming van Algemene beleidsaanbeveling nr. 13 (2011) van de Europese Commissie 

tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) inzake de bestrijding van zigeunerhaat en de discriminatie 

van Roma; 

 

Gelet op Resolutie 333 (2011) van het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad 

van Europa inzake de integratie van Roma als uitdaging voor lokale en regionale overheden, op 

Resolutie 366 (2014) die tot doel heeft Romajongeren middels participatie kansen te bieden, op 

Resolutie 403 (2016) inzake de situatie van Roma en reizigers in de context van toenemend 

extremisme, vreemdelingenhaat en de vluchtelingencrisis in Europa, en op de slotverklaring van de 

burgemeesterstop over Roma (2011); 

 

Erkennend dat zigeunerhaat een specifieke vorm van racisme is;  
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Rekening houdend met het gegeven dat politieke vrijheden op basis van deze internationale 

mensenrechteninstrumenten niet mogen worden misbruikt om op grond van ras, huidskleur of 

nationale of etnische afkomst anderen nadeel te berokkenen, of om de sympathie van het electoraat op 

dergelijke bevooroordeelde gronden te verkrijgen; 

 

Overwegend dat lokale en regionale overheden met hun bijzondere taken en verantwoordelijkheden 

een rol spelen in het democratisch politieke proces en een platform vormen voor (de integratie van) 

verschillende inzichten in de politieke besluitvorming, zodat belangenconflicten en 

meningsverschillen tussen verschillende maatschappelijke groepen door middel van dialoog in plaats 

van afzondering of conflict kunnen worden opgelost; en dat ze uit verschillende geledingen 

vertegenwoordigers voor actieve deelname aan het politieke proces kiezen; 

 

Overtuigd dat de vertegenwoordiging van etnische minderheden, met name Roma en reizigers, in het 

politieke proces een integraal onderdeel van het democratisch proces is, aangezien politieke partijen 

een afspiegeling van de samenleving zijn of zouden moeten zijn; 

 

VERKLAAR HET VOLGENDE:  

 

• ik verdedig mensenrechten en democratische beginselen en verwerp alle vormen van discriminatie, 

geweld, intimidatie, aanzetten tot haat en haatzaaien jegens Roma en reizigers, of elke andere vorm 

van zigeunerhaat; 

• ik weiger op enigerlei wijze meningen of posities te tonen, te (laten) publiceren, te verspreiden of te 

onderschrijven die aansporen of aanzetten tot, of waarvan redelijkerwijs kan worden verwachten dat 

die aansporen of aanzetten tot, vijandigheid of verdeeldheid tussen mensen van verschillende 

nationale of etnische afkomst, en zal resoluut optreden tegen elke vorm van antiroma- of 

antireizigersentimenten of –gedrag binnen de eigen gelederen; 

• ik onthoud me op alle niveaus van elke vorm van politiek bondgenootschap of politieke 

samenwerking met politieke partijen of lokale of regionale overheden die aanzetten tot of pogen aan 

te zetten tot rassenhaat of vooroordelen op grond van ras of etnische afkomst; 

• ik streef naar een eerlijke vertegenwoordiging van Roma en reizigers op alle niveaus van de 

democratie waarbij het hoofd van de lokale en regionale overheid een bijzondere 

verantwoordelijkheid heeft om voor politieke functies op lokaal en regionaal niveau de werving van 

kandidaten uit deze groepen te bevorderen en te ondersteunen; 

• ik beloof ook adequate maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat alle personen die bij lokale of 

regionale overheden werkzaam zijn, zich van bovengenoemde beginselen bewust zijn en er ook altijd 

naar handelen.  

° ° ° ° °  

Informatie over de procedure van ondertekening,  
 
Gemeente/Regio:  
______________________________________________________  
 

Land:  

________________________________________________________________ 
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Naam:  

__________________________________________________________________  

Voornaam:  
______________________________________________________________  
 
Politiek mandaat | burgemeester of gekozen ambtsdrager: 
___________________________  
 
E-mail:  
_________________________________________________________________  
 
 
Stuur de ondertekende verklaring per e-mail naar het secretariaat van de Europese Alliantie van 
steden en regio's voor de integratie van Roma en reizigers: alliance@coe.int. 
 


