
 
 

 

 

JA, JAKO BURMISTRZ / PREZYDENT / WYŁONIONY W WYBORACH 

PRZEDSTAWICIEL LOKALNY I REGIONALNY,  

 

Biorąc pod uwagę wezwanie Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych oraz Specjalnego 

Przedstawiciela Sekretarza Generalnego Rady Europy do spraw Romów skierowane do wszystkich 

wyłonionych w wyborach przedstawicieli na szczeblu lokalnym, by zająć wyraźne stanowisko 

przeciwko antycyganizmowi, 

 

Uwzględniając międzynarodowe dokumenty dotyczące praw człowieka podpisane i / lub 

ratyfikowane przez państwa członkowskie Rady Europy, w szczególności Europejską Konwencję 

Praw Człowieka (EKPC) i jej protokoły, (Zrewidowaną) Europejską Kartę Społeczną, Konwencję 

Ramową o ochronie mniejszości narodowych i Deklarację oraz Plan Działania w sprawie 

zwalczania rasizmu, ksenofobii, antysemityzmu i nietolerancji („Deklaracja Wiedeńska”) przyjętą 

przez Światową Konferencję Praw Człowieka w 1993 r., Strasburską Deklarację w sprawie 

Romów (2010) i Tematyczny Plan Działania na rzecz inkluzji Romów i Podróżujących przez Radę 

Europy;  

 

Uwzględniając Artykuł 1 Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie likwidacji wszelkich 

form dyskryminacji rasowej (CERD), która definiuje dyskryminację rasową, jako „[...] 

jakiekolwiek rozróżnienie, wykluczenie, ograniczenie lub preferencję ze względu na rasę, kolor 

skóry, pochodzenie lub pochodzenie narodowe lub etniczne, które ma na celu lub skutkuje 

unieważnieniem lub utrudnianiem uznania, korzystania z lub wykonywania na równych 

warunkach praw człowieka i podstawowych wolności w sferze politycznej, ekonomicznej, 

społecznej, kulturalnej, czy w jakiejkolwiek innej dziedzinie życia publicznego [...]";  

 

Biorąc pod uwagę Zalecenie nr 13 dotyczące Ogólnej Polityki Europejskiej Komisji przeciwko 

Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI) w sprawie zwalczania antycyganizmu i dyskryminacji Romów 

(2011);  

 

Uwzględniając Rezolucję 333 (2011) Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy w 

sprawie włączania Romów, jako wyzwanie dla władz lokalnych i regionalnych, Rezolucję 366 

(2014) w sprawie wzmocnienia pozycji młodzieży romskiej poprzez uczestnictwo, Rezolucję 403 

(2016) w sprawie sytuacji Romów i Podróżujących w kontekście rosnącego ekstremizmu, 

ksenofobii i kryzysu uchodźczego w Europie oraz Deklarację Końcową Szczytu Burmistrzów 

(2011);   

 

Uznając, że antycyganizm jest szczególną formą rasizmu;  

 

Biorąc pod uwagę, że zgodnie z tymi międzynarodowymi instrumentami praw człowieka, nie 

można nadużywać wolności politycznych  
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w celu wykorzystywania, powodowania lub inicjowania uprzedzeń ze względu na rasę, kolor skóry, 
pochodzenie etniczne lub narodowość lub w celu starania się uzyskania współczucia wyborców z 
powodu uprzedzeń z takich powodów; 
 

Zdając sobie sprawę ze specjalnych zadań i odpowiedzialności władz lokalnych i regionalnych, jako 

podmiotów demokratycznego procesu politycznego, zapewniającego platformę i integrację różnych 

poglądów w procesie podejmowania decyzji politycznych, umożliwiając w ten sposób społeczeństwu 

rozwiązywanie konfliktów interesów i opinii zachodzących między różnymi grupami społecznymi 

raczej poprzez dialog, aniżeli przez rezygnację z uczestnictwa i konflikt; oraz przez wybór 

przedstawicieli na różnych poziomach do aktywnego udziału w procesie politycznym; 

  

Będąc przekonanym / ą, że reprezentacja mniejszości etnicznych, zwłaszcza Romów i Podróżujących, 

w procesie politycznym jest integralną częścią procesu demokratycznego, ponieważ partie polityczne są 

lub powinny starać się być odzwierciedleniem społeczeństwa; 

 

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO:  

 

• obrony praw człowieka i zasad demokracji oraz do odrzucenia wszelkich form dyskryminacji, 

przemocy, prześladowania, nawoływania do nienawiści i mowy nienawiści wobec Romów  

i Podróżujących, czy jakiejkolwiek innej formy antycyganizmu;  

• odmawiania eksponowania, publikowania, dystrybuowania, czy też w jakikolwiek sposób wspierania 

poglądów i stanowisk, które pobudzają lub podżegają, bądź też można się po nich spodziewać 

pobudzania, czy podżegania, do wrogości i podziałów pomiędzy ludźmi o różnym pochodzeniu 

etnicznym, czy narodowym i do stanowczego działania wobec wszelkich poglądów i zachowań 

antyromskich i przeciwnych Podróżującym w swoich własnych szeregach;  

• powstrzymywania się od wszelkich form politycznych porozumień, czy współpracy na każdym 

szczeblu z jakimikolwiek partiami politycznymi, czy też władzami lokalnymi, bądź regionalnymi, które 

pobudzają, czy też usiłują podżegać do uprzedzeń na tle rasowym lub etnicznym i nienawiści na tle 

rasowym;  

• dążenia do rzetelnego reprezentowania Romów i Podróżujących na wszystkich szczeblach demokracji 

ze szczególną odpowiedzialnością zwierzchnika władz lokalnych i regionalnych w celu stymulowania  

i wspierania rekrutacji kandydatów z tych grup do funkcji politycznych na szczeblu lokalnym  

i regionalnym; 

• i zobowiązuje się też do podjęcia odpowiednich działań w celu zapewnienia, że wszystkie osoby 

pracujące dla władz lokalnych lub regionalnych są świadome powyższych zasad i będą działać zgodnie 

z nimi w każdym czasie.  

° ° ° ° °  

 

Informacja o procedurze podpisania,  
 
Miasto/Region:  
______________________________________________________  
 

Kraj:  
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Nazwisko:  

__________________________________________________________________  

Pierwsze imię:  
______________________________________________________________  
 
Mandat polityczny | burmistrz lub wyłoniony w wyborach urzędnik: 
___________________________  
 
E-Mail:  
_________________________________________________________________  
 
 
Proszę przesłać podpisaną deklarację do sekretariatu Europejskiego Związku Miast i Regionów na 

rzecz Inkluzji Romów i Podróżujących: alliance@coe.int. 
 


