
 
 

 

PROHLÁŠENÍ PRIMÁTORŮ, STAROSTŮ A VOLENÝCH ZÁSTUPCŮ MÍSTNÍCH A 

REGIONÁLNÍCH ORGÁNŮ V ČLENSKÝCH STÁTECH RADY EVROPY  

PROTI ANTICIGANISMU  

 

  

JÁ, PRIMÁTOR, STAROSTA / ZVOLENÝ ZÁSTUPCE NA MÍSTNÍ A REGIONÁLNÍCH 

ÚROVNI,  

  

S přihlédnutím k výzvě vyjádřené na Kongresu místních a regionálních orgánů a 

k výzvě zvláštního zástupce generálního tajemníka Rady Evropy pro romské otázky, 

aby všichni zvolení zástupci zaujali jasný postoj vůči anticiganismu, 

  

S ohledem na mezinárodní nástroje týkající se lidských práv, které byly podepsány 

a/nebo ratifikovány členskými státy Rady Evropy, zejména na Evropskou úmluvu o 

lidských právech (EÚLP) a její protokoly, na (revidovanou) Evropskou sociální chartu, 

na Rámcovou úmluvu o ochraně národnostních menšin a na Deklaraci a akční plán o 

boji proti rasismu, xenofobii, antisemitismu a nesnášenlivosti („Vídeňská deklarace”) 

přijatou v roce 1993 na Světové konferenci o lidských právech, na Štrasburskou 

deklaraci o romských otázkách (2010) a na tematický akční plán pro začleňování Romů 

a Travellerů Radou Evropy, 

  

S ohledem na článek 1 Úmluvy OSN o odstranění všech forem rasové diskriminace 

(CERD), který definuje rasovou diskriminaci jako „[…] jakékoli rozlišování, vylučování, 

omezování nebo zvýhodňování založené na rase, barvě pleti, rodovém nebo 

národnostním nebo etnickém původu, jehož cílem nebo následkem je znemožnění nebo 

omezení uznání, užívání nebo uskutečňování lidských práv a základních svobod na 

základě rovnosti v politické, hospodářské, sociální, kulturní nebo v kterékoli jiné oblasti 

veřejného života [...]“, 

  

S přihlédnutím ke všeobecnému politickému doporučení č. 13 Evropské komise proti 

rasismu a nesnášenlivosti (ECRI) z roku 2011 o boji proti anticiganismu a diskriminaci 

Romů, 

  

S ohledem na usnesení č. 333 (2011) Kongresu místních a regionálních orgánů Rady 

Evropy o začleňování Romů, podle kterého toto začleňování představuje výzvu pro 

místní a regionální orgány, na usnesení č. 366 (2014) o posílení postavení romské 



 
mládeže prostřednictvím účasti, na usnesení č. 403 (2016) o situaci Romů a Travellerů 

v kontextu rostoucího extremismu, xenofobie a uprchlické krize v Evropě a 

na závěrečnou deklaraci přijatou na summitu primátorů a starostů (2011), 

  

Uznávaje, že anticiganismus je zvláštním druhem rasismu, 

  

Maje na paměti, že podle těchto mezinárodních nástrojů v oblasti lidských práv nelze 

dovolit, aby bylo zneužito politických svobod k využívání, vyvolání nebo vytváření 

předsudků na základě rasy, barvy pleti, etnického původu nebo státní příslušnosti nebo 

za účelem snahy získat sympatie voličů na základě těchto předsudků, 

  

Vědom si zvláštních úkolů a odpovědnosti místních a regionálních orgánů jakožto 

aktérů demokratického politického procesu, kteří poskytují platformu pro různé pohledy 

a začleňují je do procesu politického rozhodování, čímž umožňují společnosti řešit 

střety zájmů a názorů mezi různými společenskými skupinami prostřednictvím dialogu 

spíše než jejich přehlížením a konfliktem, a konečně kteří vybírají zástupce na různých 

úrovních k jejich aktivnímu zapojení do politického procesu, 

  

S přesvědčením, že zastoupení etnických menšin, zejména Romů a Travellerů, 

v politickém procesu je nedílnou součástí demokratického procesu, jelikož politické 

strany jsou, nebo by se měly snažit, aby byly, odrazem společnosti, 

  

SE ZAVAZUJI, ŽE: 

  

• budu bránit lidská práva a demokratické principy, a že budu odmítat všechny formy 

diskriminace, násilí, obtěžování, podněcování k nenávisti a nenávistným projevům vůči 

Romům a Travellerům, jakož i jakékoli jiné formy protiromských nálad, 

• odmítnu projevovat, zveřejňovat nebo odmítnu, že byly zveřejněny, odmítnu rozšiřovat 

nebo jakýmkoli způsobem schvalovat názory a postoje, které rozdmýchávají nebo 

vedou, nebo lze důvodně očekávat, že rozdmýchají nebo povedou, k nepřátelství nebo 

rozdělení mezi lidmi různého etnického nebo národnostního původu, a budu pevně 

postupovat proti jakýmkoli postojům a jakémukoli chování namířeným proti Romům a 

Travellerům v našich vlastních řadách; 

• se zdržím jakýchkoli forem politického spojenectví nebo spolupráce na všech úrovních 

s politickými stranami nebo místními a regionálními samosprávami, jež podněcují nebo 

se snaží rozdmýchat rasové nebo etnické předsudky a rasovou nenávist,  

• budu usilovat o spravedlivé zastoupení Romů a Travellerů na všech úrovních 

demokracie s tím, že veřejní činitelé stojící v čele místních a regionálních samospráv 



 
zodpovídají za to, že budou povzbuzovat a podporovat nábor uchazečů z těchto skupin 

do politických funkcí na místní a regionální úrovni, 

• dále přislíbím, že učiním vše nezbytné k zajištění, že všechny osoby pracující pro 

místní nebo regionální samosprávy budou znát výše uvedené zásady a budou se jimi 

vždy řídit.  
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