STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
3. zasedání zastupitelstva města dne: 30.03.2017
Bod pořadu jednání:
Žádost o vyvěšení romské vlajky u příležitosti Mezinárodního dne Romů
Stručný obsah: Výbor romských aktivistů Libereckého kraje požádal představitele statutárního města
Liberec, aby projednali možnost vyvěsit romskou vlajku na budovu radnice u příležitosti Mezinárodního
dne Romů - 8/4/2017.

Náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu
Zpracoval:

Langr Ivan, PhDr., Mgr. - náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu

Schválil:

Batthyány Tibor - primátor statutárního města Liberec

Projednáno:
Předkládá:

Batthyány Tibor v. r. - primátor statutárního města Liberec
Langr Ivan, PhDr., Mgr. v. r. - náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
vyvěšení romské vlajky na budovu radnice u příležitosti Mezinárodního dne Romů - 8. dubna 2017

ukládá
zajistit vyvěšení romské vlajky dne 8. dubna 2017
P: Batthyány Tibor - primátor statutárního města Liberec
T: 08.04.2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v zastupitelstvu města.
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Důvodová zpráva:
Výbor romských aktivistů Libereckého kraje, zastoupený panem Janem Cverčkem, předsedou výboru, požádal
prostřednictvím náměstka primátora Ivana Langra Zastupitelstvo města Liberec o vyvěšení romské vlajky na
budově historické radnice u příležitosti Mezinárodního dne Romů, který připadá na 8. dubna (znění žádosti - viz
příloha).
Datum bylo stanoveno na počest konání historicky prvního světového romského kongresu dne 8. dubna 1971
(Orpington u Londýna), mezinárodním pak byl den vyhlášen v roce 1990. Účastníci kongresu schválili podobu
romské vlajky, která se neoficiálně užívala už od roku 1933 (červená čakra umístěná na modrém a zeleném poli),
romské hymny Gelem gelem a ustanovili i mezinárodní romskou organizaci IRU (International Romani Union).
Souběžně schválili označení Rom místo původního Cikán.
V České republice se Mezinárodní den Romů slaví až od roku 2000 a je „nejen příležitostí k oslavě, ale také
možností zdůraznit, že k romské komunitě se zdaleka neváží jen problematická sociální témata.“ (zdroj: Romea.cz)
Vyvěšení romské vlajky na budově radnice by bylo gestem solidarity, jímž by statutární město Liberec symbolicky
vyjádřilo podporu toleranci k příslušníkům menšin a kulturní rozmanitosti.

Přílohy:
Žádost vlajka
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Statutární město Liberec
Náměstek primátora
Ivan Langr

Žádost o vyvěšení romské vlajky na budově městské radnice na den Romů

Vážený pane náměstku, jako předseda výboru romských aktivistů Libereckého
kraje, Vás oslovuji o přednes žádosti našeho výboru zastupitelstvu.
Vážené zastupitelstvo města Liberec. Výbor romských aktivistů Libereckého
kraje Vás žádá o schválení, vyvěšení romské vlajky. Dne 8.4.2017 je
mezinárodní den Romů. Tímto žádáme zastupitele města Liberec o schválení
vyvěšení romské vlajky v tento den.

Předem děkuji za členy výboru a za Romy žijící ve městě Liberec

S pozdravem

Cverčko Jan
Předseda romských aktivistů Libereckého kraje

