
 
 

 

 

 AŠ, BŪDAMAS(A) MERU(E)/ IŠRINKTU(A) VIETOS IR REGIONŲ VALDŽIOS 

ATSTOVU(E),   

 

atsižvelgdamas(a) į Vietos ir regionų valdžių kongreso bei Europos Tarybos Generalinio 

sekretoriaus Specialaus atstovo romų klausimais kreipimąsi į visus vietos išrinktus atstovus 

laikytis griežtos pozicijos priešiškumo romams atžvilgiu,  

 

atsižvelgdamas(a) į tarptautinių žmogaus teisių priemones, pasirašytas ar/ ir ratifikuotas 

Europos Tarybos narių, ypač į Europos Žmogaus teisių konvenciją (EŽTK) ir jos protokolus, 

(atnaujintą) Europos Socialinę chartiją, Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvenciją ir 

Pasaulio žmogaus teisių konferencijoje (1993 m.) priimtą Deklaraciją dėl kovos su rasizmu, 

ksenofobija, anti-semitizmu ir netolerancija (Vienos deklaracija) ir veiksmų programą, 

Strasbūro Deklaraciją dėl romų (2010 m.) bei Europos Tarybos teminį veiksmų planą dėl romų 

ir keliautojų įtraukties;  

 

atsižvelgdamas(a) į tai, kad  Jungtinių Tautų konvencijoje dėl visų formų rasinės 

diskriminacijos panaikinimo (CERD) 1 straipsnyje rasinė diskriminacija yra apibrėžiama kaip 

“[...] kokių nors skirtumų, išimčių, apribojimų darymą ar pranašumo teikimą, pagrįstą rasės, 

odos spalvos, giminės, tautybės ar etninės kilmės požymiais, siekiant panaikinti arba apriboti 

pripažintas žmogaus teises ir pagrindines laisves ir neleisti vienodai naudotis jomis arba jas 

realizuoti politinėje, ekonominėje, socialinėje, kultūrinėje ar kurioje kitoje visuomenės 

gyvenimo srityje [...]";  

 

atsižvelgdamas/a į Europos Tarybos Komisijos kovai su rasizmu ir netolerancija (ECRI) 

Bendrosios politikos rekomendaciją (2011 m.) Nr. 13 dėl kovos su priešiškumu romams ir jų 

diskriminacija.  

 

atsižvelgdamas(a) į Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžių kongreso Rekomendaciją 

Nr.333 (2011m.) dėl romų įtraukties, kuri yra iššūkis vietos ir regionų valdžios institucijoms, į 

Rezoliuciją Nr. 366 (2014 m.) dėl galių suteikimo Jauniems romams skatinant juos dalyvauti, į 

Rezoliuciją Nr. 403 (2016 m.) dėl romų ir keliautojų situacijos didėjančio ekstremizmo, 

ksenofobijos ir pabėgėlių krizės Europoje kontekste bei į Merų susitikimo Galutinę deklaraciją 

(2011 m.);  

 

pripažindamas(a), kad priešiškumas romams yra atskira diskriminacijos forma;  
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suvokdamas(a), kad pagal šias tarptautines žmogaus teisių priemones, negalima 

piktnaudžiauti politinėmis laisvėmis siekiant išnaudoti, sukelti, kurstyti nuostatas rasės, odos 

spalvos, etninės kilmės ar tautybės pagrindu ar siekiant gauti rinkėjų palankumą dėl  

nusistatymo šiais pagrindais; 

suvokdamas(a) ypatingą vaidmenį ir atsakomybę, tenkančią vietos ir regionų valdžios atstovams 

kaip demokratinio politinio proceso veikėjams, suteikiant pasisakymo galimybę ir integruojant 

skirtingus požiūrius politiniame spendimų priėmimo procese, skatinant visuomenę spręsti įvairių 

socialinių grupių interesų bei nuomonių konfliktus per dialogą, o ne nusišalinimą ir konfliktus; bei 

atrenkant atstovus įvairiais lygmenimis aktyviam dalyvavimui politiniame procese;  

 

įsitikinęs(usi), kad etninių mažumų atstovų atstovavimas, ypač romų ir keliautojų, politiniame 

procese yra nedaloma demokratinio proceso dalis, nes politinės partijos turi būti, ar siekti būti, 

visuomenės atspindžiu;  

 

ĮSIPAREIGOJU:  

 

• ginti žmogaus teises ir demokratijos principus bei netoleruoti jokios diskriminacijos, smurto, 

priekabiavimo, neapykantos kurstymo bei neapykantą kurstančių kalbų romų ir keliautojų atžvilgiu, 

o taip pat ir jokios kitos  neapykantos romų atžvilgiu formos;  

• atsisakyti vaizduoti, skelbti ar būti paskelbusiems, platinti ar skatinti bet kokia nors forma požiūrį 

bei nuomones, kurios  sukeltų, paskatintų ar dėl kurių pagrįstai būtų pakurstytas ar paskatintas 

priešiškumas ar pasidalijimas tarp skirtingos etninės ar tautinės kilmės asmenų bei griežtai kovoti su   

bet kokiais  priešiškais vertinimais ar elgesiu romų ir keliautojų požiūriu tarp mūsų pačių;  

• susilaikyti nuo bet kokios formos ir bet kokio lygio politinių aljansų ar bendradarbiavimo su bet 

kokiomis politinėmis partijomis ar vietos ir regionų valdžių atstovais, kurie kursto ar bando skatinti 

rasinius ar etninius prietarus ar rasinę neapykantą;  

• siekti sąžiningo romų ir keliautojų atstovavimo visais demokratijos lygmenimis, paskirti  vietos ar 

regionų valdžių atstovą skatinti ir remti kandidatų iš šių grupių pritraukimą dirbti politinį darbą 

vietos ir regionų lygmeniu;  

• toliau įsipareigoju imtis atitinkamų veiksmų, kad visi asmenys, dirbantys vietos ar regionų 

valdžių institucijose visad suvoktų ir veiktų laikydamiesi šių principų.  

° ° ° ° °  
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Informacija dėl pasirašymo procedūros,  

 

Savivaldybė/ Regionas:  

______________________________________________________  

 

Šalis:  

________________________________________________________________ 

Pavardė:  

__________________________________________________________________  

Vardas:  

______________________________________________________________  

 

Politinis įgaliojimas/ meras ar išrinktas atstovas: ___________________________  

 

El. pašto adresas:  

_________________________________________________________________  
 

 

Prašome atsiųsti pasirašytą deklaraciją Europos miestų ir regionų aljansui romų ir keliautojų 

įtraukčiai užtikrinti: alliance@coe.int. 

 


