
Vi, de demokratiska politiska, partierna i Europa, antar följande stadga

som beaktar de internationella instrument för 
mänskliga rättigheter som har undertecknats och 
ratificerats av Europeiska unionens 
medlemsstater,särskilt Förenta nationernas 
konvention om avskaffande av alla former av 
rasdiskriminering,  

som beaktar artikel 1 i denna konvention, i vilken 
rasdiskriminering definieras som varje skillnad, 
undantag, ingränsning  eller företräde på grund 
av ras, hudfärg, härstamning eller nationellt eller 
etniskt ursprung, som har till syfte eller verkan att 
omintetgöra eller inskränka erkännandet, 
åtnjutandet eller utövandet, på lika villkor, av 
mänskliga rättigheter och grundläggande friheter 
på politiska, ekonomiska, sociala, kulturella eller 
andra områden av det offentliga livet, 

som beaktar ingressen till Europeiska 
enhetsakten i vilken Europeiska gemenskapens 
medlemsstater förklarar att de skall verka 
tillsammans för att främja demokratin på 
grundval av de grundläggande rättigheter som 
erkänns i medlemsstaternas konstitutioner och 
andra lagar, i konventionen om skydd för 
mänskliga rättigheter och de grundläggande 
friheterna samt i Europeiska sociala stadgan,  

som beaktar Amsterdamfördraget vilket ger 
Europeiska gemenskapen möjlighet att vidta 
lämpliga åtgärder för att bekämpa diskriminering 
på grund av ras, etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse och vilket underlättar polissamarbete 
och straffrättsligt samarbete inom ramen för 
Europeiska unionen när det gäller att förebygga 
och bekämpa rasism och främlingsfientlighet, 

som konstaterar att de grundläggande rättigheterna 
som ingår i de internationella instrument för 
mänskliga rättigheter som har undertecknats och 
ratificerats av EU:s medlemsstater inbegriper rätten 
till att fritt och oinskränkt yttra sig i politiskt tal och 
politisk debatt, 
  
som erinrar sig att enligt dessa instrument för 
mänskliga rättigheter är politiska friheter inte absoluta 
på grund av den lika grundläggande rättigheten att 
skyddas mot rasdiskriminering och att det därför inte 
kan tillåtas att politiska friheter missbrukas för att 
utnyttja, förorsaka eller sätta igång fördomar på 
grundval av ras, hudfärg, etniskt ursprung eller 
nationalitet eller i syfte att försöka vinna väljarnas 
sympati för fördomar på sådana grunder, 
  
som är medvetna om de särskilda uppgifter och det 
särskilda ansvar som politiska partier har i egenskap av 
aktörer i en demokratisk politisk process när det gäller 
att försvara, formulera och vittna om de 
grundläggande principerna i ett demokratiskt 
samhälle, erbjuda ett forum för att diskutera frågor där 
meningsskiljaktigheter kan förekomma, integrera olika 
åsikter i den politiska beslutsprocessen och därigenom 
göra det möjligt för samhället att lösa intresse- och 
åsiktskonflikter mellan olika sociala grupper genom 
dialog i stället för genom avhopp och konflikt, och 
välja företrädare på olika nivåer för ett aktivt 
deltagande i den politiska processen, 
  
som är övertygade om att fritt utnyttjande av de 
politiska rättigheterna kan och måste förenas med ett 
beslutsamt upprätthållande av principen om ¡eke-
diskriminering och ingår i själva den demokratiska 
processen, 
  
som dessutom är övertygade om att det utgör en 
verklig integrerande del av den demokratiska 
processen att etniska minoritetsgrupper är företrädda i 
den politiska processen, eftersom politiska partier 
utgör eller bör sträva efter att utgö- ra en spegelbild av 
samhället,  

DE EUROPEISKA POLITISKA PARTIERNAS STADGA 
FÖR ETT ICKE-RASISTISKT SAMHÄLLE

_______________________________________________________________________________________________



Och förpliktar oss att respektera följande särskilda principer om god sed

Att försvara de grundläggande mänskliga rättigheterna och demokratiska principerna och att 
förkasta varje form av rasistiskt våld, anstiftan till rashat och rasistiska trakasserier samt varje form 
av rasdiskriminering. 
  
Att vägra ställa ut, publicera, låta publicera, sprida eller på något sätt ansluta sig till åsikter eller 
ståndpunkter som framkallar eller inbjuder till, eller rimligen kan väntas framkalla eller inbjuda till 
fördomar, fientlighet eller motsättningar mellan människor av olika ras eller olika etniskt eller 
nationellt ursprung och att på allvar ta itu med varje form av rasistiska uppfattningar ¡nom de egna 
leden. 
  
Att på ett ansvarsfullt och rättvist sätt behandla känsliga frågor som rör etniska minoritetsgrupper 
och att undvika att stigmatisera någon etnisk minoritetsgrupp. 
  
Att undvika varje form av politisk allians eller politiskt samarbete med något politiskt parti som 
framkallar eller uppmanar till rasistiska eller etniska fördomar och rashat eller försöker göra detta. 
  
Att i så hög grad som möjligt eftersträva att alla de olika etniska grupperna i samhället är lika 
företrädda på alla nivåer inom partierna, med ett särskilt ansvar för partiemas ledning att stimulera 
och stödja rekrytering av kandidater för de politiska funktionerna liksom medlemmar från etniska 
minoritetsgrupper. 
  
Dessutom förpliktar vi oss att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att alla de personer som 
arbetar för eller på något sätt ansluter sig till någon av våra valkampanjer eller övriga 
verksamhetsformer kommer att vara medvetna om och vid varje tidpunkt handla i enlighet med ovan 
nämnda principer. 
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