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ÖZET
24 Haziran 1999 tarihinde (1 ùubat 1999 tarihinde alınması gerekirdi) Romanya’nın
milli raporunun alınması sonucu olarak, Danıúma Kurulu 13 – 16 Eylül 1999 döneminde
yapılan 5. toplantısı vesilesiyle raporu incelemeye baúladı. Bu inceleme çerçevesinde, 19 – 21
Haziran 2000 döneminde, Danıúma Kurulunun bir heyeti Romanya’yı ziyaret etti. Ziyareti,
çerçeve-Sözleúmenin uygulanması konusunda, gerek Hükümet ve ONG (Gayri Hükümet
Kuruluúları) temsilcilerinden, gerekse di÷er ba÷ımsız kaynaklardan ek bilgilerin elde edilmesini
amaçladı. Daha sonra, Danıúma Kurulu 6 Nisan 2001 tarihinde yapılan 10. toplantısı
vesilesiyle, Romanya üzerinde onayı kabul etti.
Danıúma Kurulu Romanya’nın, özellikle Milli Azınlıklar Konseyi’nin kurulması ve
Parlamento’da özel temsil hakkının girilmesi sayesinde, milli azınlıkların ve kendi kültürlerinin
lehine önemli çabalarda bulundu÷unu açıkladı. Danıúma Kurulu son yıllarda, topluluklararası
iliúkilerde, ayrıca Macar azınlı÷ı ile milletin di÷er vatandaúları arasında tespit edilen geliúmeleri
selâmlıyor. Uygulanan politikanın azınlıklar ile ilgili daha hoúgörülü bir ortamın
yaygınlaútırılmasına katkıda bulundu÷unu tespit ediyor ve gelecekte, otoritelerin bu neticeleri
sa÷lamlaútıraca÷ına inancını ifade ediyor.
Çerçeve-Sözleúmenin maddelerinin sayısına göre, önemli hukuki garantiler
onaylanmıú oldu veyahut onaylanmaktadır. Hukuki ve müessese çerçevesinin
tamamlanmasına ve tamamen hayata geçirilmesinin izlenmesine yönelik hala çabaların
sarfedilmesi gereklidir.
Çingenelerin durumu, özellikle çok farklı alanlarda yapılan sayısız ayrımcılık
hareketleri ile ilgiyi uyandırmaktadır. Otoritelerin çingenelerin sosyal entegrasyonunu
hızlandırma kararlılı÷ına ra÷men, Danıúma Kurulu, gerek sosyo-ekonomik durumu açısından,
gerekse yaúam seviyesi açısından, büyük sayıda çingeneler ile di÷erleri arasında bazı önemli
dengesizliklerin devamlılı÷ı ile ilgilenmiútir. Söz konusu dengesizlikler e÷itim sistemindeki
çingenelerin tatmin edici olmayan durumundan daha fazla a÷ırlanmıútır. Aynı zamanda,
Danıúma Kurulu polis organlarının sertli÷inin devamlılı÷ı ve bu olayların mahkemelerin takip
süreçlerinin hedefini oluúturmasına ilgi gösteriyor.
Di÷er azınlıklara gelince, ek gayretlerin sarfedilmesini gerektiren sorunlar basın, kamu
sektöründe ve e÷itim alanındaki taahhütlere iliúiktir. Bu alanlarda, az sayıda bulunan
azınlıklara özel bir önem verilmelidir.
Danıúma Kurulu, Bakanlar Kurulu’nun neticelerine ve özel tavsiyelerine de÷inerek,
bunların çerçeve-Sözleúmenin Romanya’da tutarlı bir úekilde uygulanmasına katkılarda
bulunabilece÷ini belirtiyor. Yine Danıúma Kurulu böylesi netice ve tavsiyelerin Hükümet ile milli
azınlıklar arasındaki diyalogun devamına katkıda bulunabilece÷ine inancını ifade ediyor.
Dolayısıyla, Bakanlar Kurulunun dikkatine detaylı netice ve tavsiyeler teklifini sunuyor.
Danıúma Kurulu, (97) 10 sayılı Kararın 36. Kuralının uygulanmasına yönelik, Bakanlar
Kurulunun neticeleri ve tavsiyelerinin hayata geçirilmesinin takibine katılmaya hazırdır.

2

I. øùBU ONAYIN TESPøDø
1.
1 ùubat 1999 tarihinde sunulması gereken Romanya’nın ilk raporu (bundan böyle:
milli rapor) 24 Haziran 1999 tarihinde gönderildi. Danıúma Kurulu 13 – 16 Eylül 1999
döneminde düzenlenen 5. Toplantısı vesilesi ile, milli raporun incelenmesine baúladı.
2.
Bu inceleme çerçevesinde, Danıúma Kurulu daha geniú bilgileri elde etmek istedi÷i bir
dizi konular tespit etti. 26 Ocak 2000 tarihinde, Romanya makamlarına bir soru dizini gönderdi.
Romanya Hükümeti bu soru dizini 6 Nisan 2000’de yanıtladı.
3.
Romanya Hükümetine hitaben bir davetiye üzerine ve Bakanlar Kurulunun (97) 10
sayılı kararının 32. Kuralının hükümlerine göre, Danıúma Kurulunun bir heyeti (19 – 21
Haziran 2000 döneminde) Romanya’ya yaptı÷ı ziyaret sırasında Romanya Hükümetinin
temsilcileri ile görüúmelerde bulundu. Ziyareti esnasında, heyet baúka muhataplarla, özellikle
Halkın Avukatı, Parlamento üyeleri, Milli Azınlıklar Konseyi, Çingeneler için Milli Ofisi ve de
bazı gayri hükümet kuruluúlarının temsilcileri ve baúka eksperler ile görüútü. øúbu onayın
hazırlanmasına yönelik, Danıúma Kurulu Avrupa Konseyi, di÷er uluslararası kuruluúlardan, ve
de ONG (gayri hükümet organizmaları) ve baúka ba÷ımsız kaynaklardan gelen bir dizi belgeler
inceledi.
4.
Daha sonra, Danıúma Kurulu 6 Nisan 2001 tarihli 10. Toplantısı vesilesi ile, iúbu onayı
kabul etti ve Bakanlar Kuruluna iletmeye karar verdi.
5.
øúbu onay çerçeve-Sözleúmenin 26 (1). Maddesine ve (97) 10 sayılı Kararın 23.
Maddesine dayalı Bakanlar Kuruluna sunulmuútur. Adı geçen maddeye göre, bir Ortak
Devletin çerçeve-Sözleúmenin ilkelerine etki vermek için aldı÷ı tedbirlerin uygunlu÷unu
de÷erlendirmek amacıyla, “Bakanlar Kuruluna bir Danıúma Kurulu yardım eder” ve yukarıdaki
(97) 10 sayılı Kararın 23. Maddesine göre, “Danıúma Kurulu milli raporları incelir ve onaylarını
Bakanlar Kuruluna iletir”.

II. MøLLø RAPOR HAKKINDA GENEL YORUMLAR
6.
Milli raporun gönderilmesinin birkaç ay gecikmesini göz önünde tutan Danıúma Kurulu
raporun içerdi÷i bilgilerin özellikle mevcut kanunlara de÷indi÷ini ve çerçeve-Sözleúmenin ne
úekilde hayata geçirilmiú oldu÷una dair hiç söz etmedi÷ini belirtiyor. Buna ra÷men, Danıúma
Kurulu sayısız tamamlayıcı bilgilerin ve yararlı açıklamaların Romanya otoritelerinin kendi soru
dizinine cevap olarak gönderdikleri tamamlayıcı rapordan ve de yukarıda bahsedilen ziyareti
vesilesi ile tertiplenen sayısız toplantılardan elde edilebildi÷ini vurguluyor. Dolayısıyla,
Danıúma Kurulu Romanya Hükümetinin daveti üzerine düzenlenen ziyaretin çeúitli kaynakların
temsilcileriyle direkt bir diyalog kurulmasına mükemmel bir fırsat teúkil etti÷ini nitelendiriyor.
Hükümetçe ve di÷er muhataplarca, özellikle milli azınlıkların temsilcileri tarafından sunulan
tamamlayıcı bilgiler, ayrıca kuralların uygulanması açısından, çok de÷erli sayıldı.
7.
Danıúma Kurulu Romanya makamlarının milli raporu gönderdikten sonra ve iúbu
onayın alınmasına yol açan süreç boyunca gösterdikleri iúbirli÷i ruhunu selamlıyor.
8.
Danıúma Kurulu Romanya makamlarının milli raporu hazırlarken daha derin
danıúmalar yapmadıklarından dolayı üzüntüsünü ifade ediyor. Baúta Milli Azınlıklar Konseyi
olmak üzere, azınlıklara ait kuruluú ve organizmalara Hükümet tarafından milli raporun
gönderilmesi hakkında bilgilendirilmemiú oldu÷u gibi geliyor. Keza, aralarında Milli Azınlıkların
Korunması için eski Dairenin (úimdiki adı Kavimlerarası øliúkiler Dairesi) da bulundu÷u,
azınlıklar alanında yetkileri olan sayısız kamu yapı ve kuruluúlarına veya, aynı zamanda,
Çingeneler için Milli Ofise söz konusu raporun hazırlanması üzerinde bilgilendirilmediler.
9.
Danıúma Kurulu bu tür tavrın, gerek kamu düzeyinde gerekse kamu makamları
düzeyinde, çerçeve-Sözleúme ve kendi kontrol mekanizması ile ilgili etkili bir duygulandırmayi
sa÷layamadı÷ını addediyor. Bu ortamda, Danıúma Kurulu, 20 Temmuz 1999 tarihli 114 sayılı
kararında, Romanya Anayasa Mahkemesinin, yanlıú bir úekilde, Romanya’nın çerçeveSözleúmeyi onaylamadı÷ını beyan etti÷ini tespit ediyor. Yine Danıúma Kurulu (insan hakları
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alanındaki di÷er uluslararası kaydelerin de oldu÷u gibi) çerçeve-Sözleúmenin
yaygınlaútırılmasını çokpartili ve gerçekten demokratik bir toplumun tespidine ve
muhafazasına yönelik ana faktörlerden biri olarak nitelendiriyor. Aynı zamanda, bu bilinçlenme
sürecinin hem adli sistemi hem de sivil toplumu celbetmesi çok önemli bir úeydir. Danıúma
Kurulu çerçeve-Sözleúme, açıklayıcı raporu ve uluslararası düzeyde kontrol mekanizmasına
iliúik kurallar ile ilgili duygunlandırma tedbirleri almak üzere, milli raporun ve di÷er önemli
belgelerin neúredilmesi ve yayımlanması ile, Hükümete cesaret veriyor.
10.
Onayın öbür kısmında, Danıúma Kurulu, bazı maddeler için, söz konusu maddenin
uygulanmasının, úu anda sahip oldu÷u bilgiler sayesinde, özel yorumların yapılmasını
gerektirmedi÷ini beyan ediyor. Bu úey alınan tedbirlerin yeterli olması ve bu alanda sarfedilen
gayretlerin yavaúlatılabilmesi ya da durdurulabilmesi anlamında de÷ildir. Aslında, Danıúma
Kurulu, çerçeve-Sözleúmenin ilke ve hedeflerine saygı gösterilmesine yönelik, çerçeveSözleúmenin yükümlülüklerinin türünün otoritelerin sürekli ve aralıksız çabalarda
bulunmalarını gerektirdi÷ini addediyor. Bunun fazlası, çerçeve-Sözleúmenin geçenlerde
yürürlü÷e girmesi göz önünde tutularak, úu anki safhada kabul edilir sayılan bazı durumlar
sonraki takip safhalarında aynen sayılmamalıdır. En nihayet, úu anda önemsiz görülen bazı
sorunların, zamanla, küçümsenmiú oldu÷u ortaya çıkabilir.

III. 1 – 19. MADDELERøN ÜZERøNDE ÖZEL YORUMLAR
Madde 1
11.
Danıúma Kurulu Romanya’nın uluslararası belgelerin geniú bir yelpazesini onaylamıú
bulundu÷unu tespit ediyor. Bu tarihte elinde bulunan unsurlara göre, Danıúma Kurulu bu
kararın hayata geçirilmesine baúka özel yorumların getirilmesinin gerekli olmadı÷ını addediyor.
Madde 2
12.
Bu tarihte elinde bulunan unsurlara göre, Danıúma Kurulu bu kararın hayata
geçirilmesine baúka özel yorumların getirilmesinin gerekli olmadı÷ını addediyor.
Madde 3
13.
1992 yılki nüfus sayımına dayalı olarak, Romanya Hükümeti úu azınlıkların çerçeveSözleúmenin himayesi altında bulundu÷unu addediyor (isimleri milli raporda kullanılmıú
olanlardır): Macar/sekuy, çingene, Alman/úvab/sas, Ukraynalı, Rus/Lipovalı, Türk, Sırp, Tatar,
Slovak, Bulgar, Yahudi, Hırvat, Çek, Polonyalı, Yunan, Ermeni.
14.
Danıúma Kurulu, ta çerçeve-Sözleúmede bir tanımlamanın eksikli÷inde, Taraf olan
Devletlerin bu belgeye kendi ülkelerinde ayıracakları úahsi uygulama sahasını incelemeleri
gerekti÷ini vurguluyor. Romanya Hükümetinin tutumu böylesi bir düúünüúün neticesi olarak
sayılıyor.
15.
Bir yandan, Danıúma Kurulu bu hususta, ilgili ülkedeki özel koúulları göz önünde
tutmak üzere Taraf olan Devletlerin bir de÷erlendirme marjından yararlandıklarını göz önüne
alıyor, di÷er yandan ise, bu de÷erlendirme marjının uluslararası hukukun genel ilkelerine ve 3.
Maddede açıklanan temel ilkelerine göre uygulanması gerekti÷ini tespit ediyor. Ayrıca,
Danıúma Kurulu çerçeve-Sözleúmenin hayata geçirilmesinin keyfî veya haklı gösterilmemiú
olan bazı ayrılıkların temelinde bulunması gereksiniminin altını çiziyor.
16.
Bu nedenle, Danıúma Kurulu bu türde olan hiç bir ayrılı÷ı do÷urmayaca÷ından emin
olmak amacıyla, çerçeve-Sözleúmeye ayrılan úahsi uygulama sahasının incelenmesinin kendi
sorumlulu÷unun altına girdi÷ine inanıyor. Üstelik, 3. Maddede açıklanan temel ilkelerinin
uygun bir úekilde uygulanmıú olup olmadı÷ını incelemesi gerekti÷ini sanıyor.
17.
Danıúma Kurulu milli raporda ve Hükümetin kendi soru dizinine cevabında, bu
safhada,Hükümetin çerçeve-Sözleúmenin himayesi altında bulunmadı÷ını saydı÷ı baúka
grupların da mevcudiyetinin kayıtlı olmasını selamlıyor. Böylelikle, Danıúma Kurulu 1992 yılki
nüfus sayımının 8.420 kiúiyi yeniden gruplaútıran “di÷er uyrukluklar” adını taúıyan bir bölüm
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içerdi÷ini tespit ediyor. Romanya otoritelerine göre, bu bölüm her biri uyruksuz olanlar dahil,10
ile 200 ferd arasında içeren birçok grubu kapsıyor.
18.
Çangay-ların da bu “di÷er uyrukluklar” saflarında kayıtlı oldu÷u telkin edildi. Romen
hukukunda azınlıkların tanınması için úartlar üzerinde bazı yasa hükümlerinin eksikli÷inde,
bazı makamlar Çangayların bir azınlık temsil etmedi÷ini, dolayısıyla bunların yukarıdaki
azınlıklar gibi, aynı haklardan yararlanamayacaklarını saymıú gibi geliyor. Romanya’ya yaptı÷ı
ziyaret esnasında ve ö÷renmiú bulundu÷u çeúitli bilgilerin ıúı÷ında, Danıúma Kurulu Çangay
toplulu÷unun bazı temsilcilerinin devletin azınlıkların menfaatine aldı÷ı tedbirlere büyük ilgi
gösterdiklerini tespit etmiú bulunuyor. Danıúma Kurulu, Çangayların ve özdeúli÷inin özel
unsurlarının Romanya’da tarihi huzurunu göz önünde bulundurarak, Romen makamlarının
çerçeve-Sözleúmenin adı geçen toplulu÷a aitli÷ini beyan eden kiúilere geniúlemiú olmasını göz
önüne almaları ve bu konuyu Çangay temsilcileri ile danıúarak incelemeleri gerekti÷ini
addediyor.
19.
Baúka grupların durumuna gelince, Danıúma Kurulu bu gruplara ait kiúilerin çerçeveSözleúmenin maddeden maddeye uygulanmasında içerilmesinin incelenmesinin de mümkün
olabilece÷ine inanıyor. Keza, Romanya otoritelerinin bu konuda ilgililerle danıúmanlık
yapmaları gerekti÷ini addediyor.
20.
Çerçeve-Sözleúmenin 3. Maddesi belli bir milli azınlı÷a ait bir kiúiye kendisine istedi÷i
gibi davranılmasını özgürce seçme hakkını sa÷lıyor. ølgili azınlı÷ı tanımlamak için kabul edilen
isimde kendisini tanıma ya da tanımama olasılı÷ı bu hakkın ana yönlerinden birini oluúturuyor.
21.
2002 yılki nüfus sayımı vesilesi ile, istatistik amaçla toplanan veya iúlenen úahsi
mahiyetli verilerin korunması üzerindeki Bakanlar Kurulunun (97) 18 sayılı tavsiyesinde
belirlenen ilkelere saygı gösterilince, milli azınlıklara ait olan kiúiler kendilerinin ayniyetini tespit
etme imkanını kullanmaya teúvik edilmelidir (aúa÷ıdaki 4. Maddedeki yorumlara da bakınız).
Bu ortamda, Danıúma Kurulu Rom toplulu÷una ait sayısız temsilcilerin, özellikle kulluk
dönemine ba÷lı olan küçümseyici yananlamı nedeniyle, kendilerine “çingene” adının
verilmesini reddettiklerini tespit ediyor. Keza, gelecek nüfus sayımının formları Türkler ile
Tatarlar arasında her hangi bir karıúıklı÷ın önlenmesini göz önünde bulundurmalı ve
özdeúliklerden birinin ya da di÷erinin lehinde belli bir seçimin yapılmasını mümkün kılmalıdır.
Danıúma Kurulu Hükümetin, özellikle nüfus sayımının düzenlenmesi, ayrıca formların içeri÷i
üzerinde hâlâ ilgisini göstermiú bulunan milli azınlıklar Konseyinin aracılı÷ıyla, azınlıkların
onayını istemek zorunda oldu÷una inanıyor. Keza, Danıúma Kurulu azınlıklara ait ve
azınlıkların nüfus sayımının önemi konusunda
duygulandırılmasında faydalı bir rol
oynayabilecek olan gözlemcilerin celbedilmesi ve e÷itilmesini teúvik ediyor.
Madde 4
22.
Çerçeve-Sözleúmenin 4. Maddesindeki 1. paragrafının anayasa düzeyinde hayata
geçirilmesine gelince, úunu belirtmemiz gerekiyor ki, Anayasanın 16. Maddesi eúitlik üzerinde
genel ilkeyi garanti eder ve 6. Maddesinin 2. Paragrafı özdeúli÷e hakkını yaygınlaútırmak
üzere alınan her hangi bir tedbirin eúitlik ve ayrımsızlık ilkelerine uydurulması gereksinimini
öngörüyor. Ceza Kanununa gelince, 247. Ve 317. Maddeler do÷rudur, fakat ayrım yapıcı
eylemlerden ancak bazılarını cezalandırıyor ve sınırlı bir hareket sahasına sahiptir. Genelinde,
bu anayasal ve yasal hükümlerin birleútirilmesinin ayrımcılı÷a karúı savaúmak için etkilili÷i belli
olmadı daha.
23.
Ayrıca, Danıúma Kurulu bütün ayrımcılık úekillerinin önlenmesi ve cezalandırılması
hakkında bir Yönetmeli÷in geçenlerde Romanya Hükümetince onaylanmasını selamlıyor.
Parlamentonun iç hukuk düzeni çerçevesindeki pozisyonunu sa÷lamlaútırmak amacıyla, bu
yönetmeli÷e kanun mahiyetini sa÷layaca÷i ümit ediliyor. Milli azınlıklardan çoktan beklenilen
bu yeni yasa ayrımcılık olayları halinde cezalar öngörüyor ve, özellikle, kamu ve özel
sektörlerdeki durumlara de÷indi÷i gibi, úimdiye kadar Romen hukukunun temin etti÷i
korumanın önemli bir geniúlemesini temsil ediyor. ùu anda, otoritelerin söz konusu
yönetmeli÷in acilen ve tamamen hayata geçirilmesine katkılarda bulunmaları önemlidir.
Danıúma Kurulu, Hükümet tarafından ayrımcılık olaylarını araútırmak ve cazalandırmak üzere
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kurulacak ve tüm kamu müesseselerinin deste÷i ve iúbirli÷inden faydalanacak olan Ayrımcılı÷ı
Önleme Milli Konseyinin gerekli kaynakları hemen elde edece÷i ümidini ifade ediyor.
24.
Yine Danıúma Kurulu Halkın Avukatı müessesesinin ayrımcılı÷ın önlenmesinde
oynadı÷ı pozitif rolü, özellikle milli azınlıklara ait kiúilerin lehinde gösterdi÷i faaliyeti selâmlıyor.
Danıúma Kurulu adı geçen müessesenin kendi faaliyetine gerekli olan araçlarla donatılmıú
olaca÷ını ümit ediyor. Halkın Avukatı’nın geçerlerde kurulan bir müessesenin olmasına
ra÷men, Danıúma Kurulu, sayısız durumlarda, çeúitli kuruluúlara ve kamu makamlarına bilgi
baúvurularına hiç cevap gelmedi÷ini veyahut cevap geldiyse de, eksik ya da geç oldu÷unu
üzüntü ile tespit ediyor. Ayrımcılı÷a karúı gösterdi÷i faaliyetin etkilili÷ini arttırmak üzere,
Danıúma Kurulu Haklın Avukatının tüm otoritelerin iúbirli÷ine dayanması gerekti÷ine inanıyor.
Aynı zamanda, azınlıkların, kendi dillerinde dahil, Halkın Avukatının faaliyeti hakkında
bilgilendirilmesi úarttır.
25.
Danıúma Kurulu otoritelerin çingene azınlı÷ının topluma tamamen entegrasyonunun
hızlandırılmasını amaçlayan geniú bir hareket programına baúlama arzusunu ö÷renip sevindi.
“Sosyal, tıp ve e÷itim alanlarında çingene topluluklarının durumunu iyileútirme milli Planı”
olarak adlandırılmıú olan bu programın ilk safhası (bundan böyle : Plan diye adlandırılacak)
gösteriúli oluyor. Adı geçen Planın, gelecekte, yeterli kaynaklardan yararlanabilmesi önemli bir
úeydir. Danıúma Kurulu çingenelerin durumunun iyileútirilmesine hasredilen önlemlerin lehine
müdahalenin bakanlıktan bakanlı÷a farkli oldu÷unu tespit ediyor. Dolayısıyla, Çingeneler için
Milli Ofisin kaynakları ve sorumlulukları çok sınırlı olunca, Romanya Hükümeti bu Planın
tamamen ve tutarlı bir úekilde hayata geçirilmesine dikkat etmelidir. Danıúma Kurulu, baútan
beri, Romen makamlarının Planın sektörel stratejilerinin tespidine yönelik sıkkı bir iúbirli÷ini
göz önünde bulundurmasını selâmlıyor ve böylesi bir iúbirli÷inin Planın uygulanıúının
baúarısını garanti etmek için çok önemli oldu÷una inanıyor. Keza, bu Planın genç çingenelerin
profesyonel yetiútirilmesine yeterince önem verece÷ini ve yukarıda belirtti÷imiz eksikliklerden
ço÷unu düzeltece÷ini ümit ediyor.
26.
Danıúma Kurulu milli azınlıkların korunması üzerindeki Romanya’nın politikası
açısından önemli katkılara ihtiyacı olan bir sorunun üzerine dikkatı çekmek istiyor.
Romanya’da yaúayan milli azınlıklara ait kiúilerin sayısı konusunda hükümetin resmi
istatistikleri ile milli azınlıkların tahminleri arasında büyük bir farkın varoldu÷u tespit ediliyor.
Danıúma Kurulu böylesi bir farkın devletin milli azınlıklara ait kiúilerin tam ve gerçek eúitli÷ini
temin edecek önlemleri hazırlama, uygulama ve de÷erlendirme kapasitesini ciddi bir úekilde
sınırlayabilece÷i ile çok u÷raúıyor. Dolayısıyla, Danıúma Kurulu Hükümetin do÷ru istatistik
verileri elde etme imkanlarını incelemesi gerekti÷ine inanıyor. Bu tür verilerin eksikli÷inde,
Romanya otoritelerine verimli önlemler almak zor geliyor, uluslararası takip organizmaları için
de Romanya’nın çerçeve-Sözleúmeden kaynaklanan yükümleri yerine getirebilece÷ine
inanmak ta zordur.
27.
Bir milli azınlı÷ın üyeleri ile ço÷unlu÷a ait kiúiler arasında tam ve gerçek bir eúitli÷in
gerçekleútirilmesi ile ilgili olarak, çingenelerin geniú bir a÷ır sorunlar yelpazesi ile nispetsiz bir
úekilde karúılaútıkları tespit ediliyor. Di÷er azınlıklar konusunda, Danıúma Kurulu tam ve
gerçek bir eúitli÷in gerçekleútirilmesine yönelik ek çabaların sarfedilmesi gerekti÷ine inanıyor.
Danıúma Kurulu e÷itim sisteminin úimdiki durumu (12. maddedeki yorumlara bakınız),
istihdam (15. maddedeki yorumlara bakınız) ve sa÷lık ile ilgileniyor.
28.
Sa÷lık alanında, çingeneler çok zor bir durumdalar. Danıúma Kurulu, çeúitli güvenilir
kaynaklardan, bazı do÷umevlerinin do÷um masraflarını ödeyemeyen – ço÷u zamanlarda
çingene asıllı olan – annelere do÷um belgesini vermeyi reddettiklerini ö÷renmiú bulunup çok
endiúeli oluyor. Bu tür olaylar Halkın Avukatı’nın özel Raporunda da belirtilmiútir. Di÷er
úikayetler bazı kamu hastanelerinin tıbbi tedavileri ödeyememeleri ve sa÷lık sigortasına sahip
olmayı ıspatlamamaları gerekçesiyle, çingene asıllı kiúilere bakmayı reddettiklerine de÷iniyor.
Çingene toplulu÷unun sa÷lık durumuna gelince, Danıúma Kurulu, di÷er konuların yanı sıra, bu
alanda önleme tedbirlerinin alınması gerekti÷ini vurguluyor.
29.
Danıúma Kurulu, daha genel bir úekilde, ilk önce çingenelere dokunan yukarıda
belirtilen ayrımcılıkların, kısmen, sosyal yardım hakkında 67/1995 sayılı Kanunun yerel
makamlarca uygulanmasında ortaya çıkan sorunlardan kaynaklandı÷ını tespit ediyor. Halkın
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Avukatı’nın özel Raporunda belirtti÷i gibi, bazı yerel makamlar, bazı kiúilerin hakkına sahip
oldukları sosyal yardımdan keyfî olarak yoksun bırakmak üzere, ilgili kanunu yanlıú olarak
yorumluyorlar. Öte yandan, Danıúma Kurulu bazı yerel makamlar tarafından çingene
toplulu÷una karúı ayrım yapıcı, düúmanca davranıúlar veya kıúkırtmalar hakkında bilgiler ile
ilgileniyor. Bu bilgiler, özellikle, sosyal yardımın elde edilmesine gereken kayıt iúlemlerine
de÷iniyor. Bu unsurlar göz önünde tutularak, Romanya Hükümetinin yerel makamların,
elindeki de÷erlendirme marjına bakmaksızın, eúitlik ve ayrım yapmama ilkelerine riayet
1
edilmesiyle birlikte 67/1995 sayılı Kanunu uygulamalarını ve böylece, çingene halkına karúı
yükümlülüklerini yerine getirmelerini kontrol etmesi çok önemlidir. Keza, Danıúma Kurulu
Hükümetin, durumu iyileútirmek amacıyla, yerel makamlarca kullanılmak üzere, 67/1995 sayılı
Kanunun uygulanmasının ahenkleútirilmesine hasredilen bazı kaydelerin hazırlanma imkanını
ele alması gerekti÷ine inanıyor.
Madde 5
30.
Danıúma Kurulu son yıllarda, Hükümetin milli azınlıklara ait kiúilerin kendi kültürünün
muhafazası ve geliútirilmesine uygun úartların yaygınlaútırılmasına yönelik çabalarını
ço÷altmıú bulundu÷unu selâmlıyor. Sınırlı kaynaklarına ra÷men, çeúitli alanlarda, özellikle
e÷itim alanında önemli ilerlemeler kaydedilmiú oldu. Bu hususta, Danıúma Kurulu bu tür
çabaların ilgili azınlıkların gerçek durumuna daha sıkkı ba÷lı olması gerekti÷ini tespit ediyor.
Dolayısıyla, kaynakların ayrılması konusunda, genel kamu oyuna göre realiteyi gerçekten
yansıtmadı÷ından dolayı (4. maddedeki yorumlara da bakınız), çeúitli azınlıklar ile ilgili resmi
nüfus istatistiklerine aúırı bir önem verilmemelidir.
31.
Danıúma Kurulu genellikle, Romen ça÷daú toplumunda çingene özdeúli÷i ile
ba÷daútırılmıú olan ve, di÷er konuların yanı sıra, bu toplulu÷un üyelerinden bazılarının kendi
aitli÷ini beyan etmeleri ve talep etmeleri yerine, inkâr etmelerine yol açan olumsuz görüntü ile
çok ilgileniyor. Söz konusu Plan, özellikle e÷itim alanında ve geleneksel u÷raúlarının
desteklenmesinde, çingenelerin kültürel özdeúli÷inin de÷erlendirilmesine katkıda bulunmalıdır.
Dolayısıyla, Danıúma Kurulu bu Planın ve çingenelerle ilgili di÷er giriúimlerin ancak çingene
toplulu÷u ile danıúarak ve iúbirli÷i yaparak hazırlanıp uygulanmıú olaca÷ı takdirde ve yalnız adı
karıúanların çingene kültürüne anlayıú ile davrandıkları ve saygı gösterdiklerini
ıspatlayacakları takdirde iyi neticelere varabileceklerine inanıyor.
Madde 6
32.
Danıúma Kurulu, Romanya otoritelerinin uyguladıkları yasal tedbirler ve kamu
politikaları nedeniyle, topluluklararası iliúkilerin hissedilir derecede gevúemiú oldu÷unu ve daha
geniú bir höúgörülük ortamında geliúmiú oldu÷unu tanıyor. Yine Danıúma Kurulu, özellikle
Macar azınlı÷ı ile Romanya’daki milletin di÷er kısımları arasında kaydedilmiú geliúmeleri
memnunlukla ortaya koyuyor. Aynı zamanda, Hükümetin geçenlerde, Cluj kentinde, milli
azınlıklarla ilgili konuların araútırılmasına hasredilen bir Enstitünün kurulması hakkında
kararını selâmlıyor.
33.
Buna ra÷men, Danıúma Kurulu iúbu belgede meydana getirilen bir dizi sorunların
kültürlerarası diyalogun hâlâ yetersiz oldu÷unu addediyor. Ayrıca, bu alanda geliúmelerin
kaydedilmesine ra÷men, Danıúma Kurulu genellikle kamu ve devlet memurları tarafından
çingene kültürünün daha iyi bir úekilde anlaúılmasının ayrım yapıcı hareketlerin ve
davranıúların önlenmesine katkıda bulunaca÷ına inanıyor. Bu anlayıú çingenelerce kendi
kültürü hakkında bilgilerin yayımlanması ile kolaylaútırılabilecektir. Danıúma Kurulu Hükümetin
kültürlerarası diyalogu yaygınlaútırmak amacıyla yeni giriúimlerde bulunmasının önemli
oldu÷una inanıyor ve artık gerçekleútirilmiú olan bu tür projeleri selâmlıyor. Planın
uygulanması çerçevesinde, çingenelerin yaygın bir úekilde kınanmasına karúı mücadeleye
yeterince dikkat ayrılması gerekti÷ine inanıyor.

1

Yerel ve bölgesel güçlerin Rom (çingene)lerin hoúgörülü bir Avrupa’nın inúasına katkıları
üzerindeki Kongresinin 16(1995) sayılı Kararına, ayrıca 7. paragrafının (i) bendine de÷iniliyor.
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34.
Basın alanında, Danıúma Kurulu sunulan bilgilerin süreklili÷ini farkediyor ki bu úey
belli bir azınlı÷a ait kiúiler, özellikle Macarlar, çingeneler ve Yahudiler ile ba÷daútırılmıú basma
kalıpların artmasına yol açıyor. Son yıllar içinde önemli bir iyileúmenin kaydedilmesine
ra÷men, birçok gazete ve özel bir televizyon kanalı Macarlar üzerinde, düzenli olarak, olumsuz
bir konuúma yapmaya devam ediyor. Çingenelere gelince, sayısız gazeteler alçaltıcı basma
kalıpları yeniden kaleme alıyorlar. Üstelik, cinaî hareketlerin açı÷a vuruldu÷unda, bazı
gazeteler, düzenli bir úekilde, çingene azınlı÷ına aitse, sanılabilir faillerin etnik kökenini
belirterek artık mevcut olan kliúeleri sa÷lamlaútırıyorlar. Bu ortamda, Danıúma Kurulu bazı
makalelerin bu tür bilgilerin direkt polisten geldi÷ini yazdıklarını tespit ediyor. Yahudiler
konusunda, bazı gazeteler hoúgörüsüz makaleler neúretmeye devam ediyor ve yahudilere
karúı sloganlar iúaretlenmiú oldu. Genellikle, Danıúma Kurulu çingenelere karúı çeúitli
düúmanlık hareketlerinin son zamanda artmasından dolayı endiúesini ifade ediyor ve
otoritelerin bu konuyu ele alınca gerekli dikkat ayıracaklarını ümit ediyor.
35.
Yukarıda belirtilenleri ve medyanın hoúgörülük ruhunun yaygınlaútırılmasındaki
önemini göz önünde bulundurarak, Danıúma Kurulu Hükümetin gazeteciler arasında teatiler
üzerinde profesyonel programları ve de medya ve hoúgörülük kültürünün yaygınlaútırılması
konusunda Bakanlar Kurulunun (97) 21 sayılı Tavsiyesinde açıklanan ilkelerin ruhunda,
azınlıklar ile ilgili sorunların tam ve haksever tanıtılmasını yaygınlaútıracak olan özel
programları desteklemesi gerekti÷ine inancını ifade ediyor. Bu ortamda, kamu radyo ve
televizyon programlarının azınlıklar hakkında konuları da ele almaları önemlidir.
36.
AGVIT’e göre, Danıúma Kurulu Kasım 2000 tarihli seçimler önceki dönemin
kavimlerarası gerginliklerin ve azınlıklara karúı kampanyaların genel eksikli÷i ile iúaretlenmiú
2
oldu÷unu, fakat ikinci seçim turunu takip eden dönemde, azınlıklara karúı duyguları uyandıran
bir siyasi parti tarafından milliyetçi ve elsevmez bir retori÷in ortaya çıktı÷ını tespit ediyor.
Danıúma Kurulu Romanya otoritelerinin azınlıklar üzerinde saygı, hoúgörülük ve her hangi bir
düúman retori÷ini yoketme ilkelerine dayanan siyasi bir diyalogun yaygınlaútırılmasına yönelik
çabalarını yo÷unlaútıracakları ümidini ifade ediyor.
37.
Çerçeve-Sözleúmenin 6. maddesindeki 2. paragraf ile ilgili olarak, Danıúma Kurulu
ço÷u milli azınlıkların üyelerine, özellikle çingenelere dokunan sayısız ayrımcılık hareketlerinin
Romanya’da süreklili÷ine büyük ilgi gösteriyor. Danıúma Kurulu çingenelerin iyi
entegrasyonunun sırf sosyal bir giriúmeye sınırlandırılamayaca÷ına, fakat ilk önce, bu halkın
karúılaútı÷ı tüm ayrımların tanınması ve giderilmesini gerektirdi÷ine inanıyor.
38.
Aynı zamanda, Danıúma Kurulu Romanya’da sosyo-ekonomik alanda ayrımcılı÷ın
geniúçe uygulandı÷ını ortaya koyuyor. Gazeteler, editörü veya teklif yapanı
cezalandırılmaksızın, kesin bir úekilde çingeneleri hesaptan çıkaran iú ya da konut tekliflerini
neúrediyorlar. Güvenilir bilgilere göre, geçenlerde Çalıúma ve Sosyal Dayanıúma Bakanlı÷ı
çerçevesindeki bir kamu servisi bir özel úirketten gelen bu türde bir ayrım yapıcı ilanı asmıútır.
Aynı úekilde, Halkın Avukatı’nın kendi Raporunda da belirtti÷i gibi, çingenelerin bazı e÷lence
yerlerine giriúi reddedilebiliyor. Danıúma Kurulu yukarıda belirtilen ayrımcılık karúıtı olan yeni
mevzuatın (4. maddedeki yorumlara bakınız) bu tür ayrımların daha etkili bir úekilde
önleyebilmesini mümkün kılaca÷ı ümidini iafde ediyor. Yine Danıúma Kurulu, Romanya
makamlarının bu mevzuatın uygulanmasını yakından takip edeceklerini ümit ediyor.
39.
Danıúma Kurulu, polis güçlerinin müdahale etmediklerinden faydalanan köylülerin,
çingeneler üzerine kolektif úiddetli a÷ır olayların bazen kaydedilmesine ra÷men, son yıllarda
azaldı÷ını memnunlukla kaydediyor. Bu olumlu evrimi selamlıyor ve Romen makamlarının, bu
konuda uyanık kalmasına cesaret veriyor.
40.
Polisin, çingenelere karúı úiddet olaylarına gelince, bunların sayısının da azaldı÷ı
tespit edildi ve Danıúma Kurulu, makamların, bu temayülün devam etmesi için çabalarını
yo÷unlaútırması gerekti÷ini nitelendiriyor. Tüm bu ilerlemelere ra÷men, Danıúma Kurulu, di÷er
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26 Kasım ve 10 Aralık 2000 tarihlerinde, Romanya’da yapılan cumhurbaúkanlık ve
parlamento seçimleri üzerinde AGVIT/BIDDH seçimleri gözetleme Heyetinin son raporuna
bakınız, V. C. ve IX.
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uluslararası organizmalar gibi tespit ediyor ki, çingene topluma ait kiúilerin, baúka azınlık veya
ço÷unlu÷a ait kiúilere kıyasen, daha fazla polis kabalı÷ının ma÷duru oldu÷unu tespit ediyor.
Polisin kötü muamele vakalarına dair rapor veriliyor ve úüpheli memurlara dair baúlatılan
prosedürler, uzun sürüyor ve bazen terkediliyor. Danıúma Kurulu, romen makamlarının, bu
prosedürlerin do÷ru dürüst yapılmasını temin etmesi gerekti÷i fikrindedir.
41.
Romanya ziyareti sıasında yapılan muhtelif beyanatlar ve alınan bilgilerin ıúı÷ında,
Danıúma Kurulu, polisin, çingeneler saflarında arama tarama yaptı÷ında veya tutukladı÷ında,
bazen gücü uygunsuz bir úekilde kullandı÷ını endiúe verici olarak de÷erlendiriyor. Muhtelif
kaynaklar bildiriyor ki Romanya’da, polis, büyük sayıda güç mevzilendirerek ve göz yaúartıcı
gaz da kullanarak ve özellikle úüphelilere ve komúulara karúı söz ve fizik úiddeti kullanarak,
gece baskınları düzenliyor. Bazıların, Halk Avukatının da özel raporunda bildirdi÷i, böylesi
uygulamaların, söz konusu kiúiler üzerine feci psikolojik etkileri oluyor ve ancak halkın polis
güçlerine itimadını baltalıyor. Danıúma Kurulu, romen makamlarının, özellikle insan hakları
alanında hazırlık konusunda çabalarını selamlıyor, fakat hükümetin, milli azınlıklar ile polis
arasında ilúikilerin iyileúmesine ve polisin toleransının artmasına dair ek önlemler alması
gerekti÷ini nitelendiriyor. Böylesi önlemler, inter-alia, polis subayları saflarına milli azınlıklara
ait kiúilerin alınması için özel çabalarda içerebilir.
42.
Yukarıda durumu göz önünde tutarak, Danıúma Kurulu, hükümetin, etnik, kültürel, dil
veya din özdeúli÷i sebebinden tehlikeler veya ayrımlık, düúmanlık veya úiddette maruz
bırakılan kiúilerin korunması için gerekli tüm önlemleri almadı÷ını nitelendiriyor.
Yukarıdaki son iki paragrafa dair Danıúma Kurulu, úimdiki durumun, Çerçeve- Sözleúmesinin
6. Maddesinin 2. Paragrafına uymadı÷ını de÷erlendiriyor.
43.
ùu anda mevcut unsurlar gere÷ince, Danıúma Kurulu, bu kararnamenin prati÷e
uygulanması, has itirazlar gerekmedi÷ini nitelendiriyor.
Madde 8
44.
ùu anda mevcut unsurlar gere÷ince, Danıúma Kurulu, bu kararnamenin prati÷e
uygulanması, has itirazlar gerekmedi÷ini nitelendiriyor.
Madde 9
45.
Danıúma Kurulu, romen makamlarının, bilgi alma veya bilgi verme özgürlü÷ünün
garanti edilmesine, milli azınlıklara ait kiúilerin iletiúim araçlarına, kendi iletiúim araçlarını
kurma ve kullanmaları imkanlarına, tolerans ve kültür ço÷unlu÷una eriúimine hasredilen bu
maddenin ana unsurlarını uygulamayı kesinlikle denediklerini tespit ettiler.
46.
Fakat, Danıúma Kurulu, hem televizyon, hem radyo programlarına dair kaynakların
muhtelif azınlıklar saflarına eúitsiz tahsis edilmesine ilgi gösteriyor. Bu nedenden, Danıúma
Kurulu, úimdiki durumun problemli oldu÷unu nitelendiriyor, çünkü ana azınlıklardan biri olan
çingene toplumuna, özellikle ana dilinde yayınlar için baúka azınlıklara kıyasen daha az yayın
saati ayrıldı. Aynı zamanda, çingenelere ait bazı yayınların iptal edildi÷i sanılıyor. Bu sebepten,
yetkililerin, di÷er milli azınlıkların yayın saatini azaltmayarak, bu duruma ilgi göstermeleri ve
durumu denkleútirmeyi denemeleri önemlidir.
47.
Öte yandan, Danıúma Kurulu, hem radyo, hem televizyona dair tespit ediyor ki,
azınlıkların yayınlarına ayrılan saatler, hedef kamu oyu saflarından uygun dinleyici sayısına
varmaya izin vermiyor. Bu durumun iyileútirilmesine makamlar ilgi göstermelidir.
48.
Nihayet, Danıúma Kurulu, romen yetkililerinin, sayısı az olan milli azınlıklara, iletiúim
araçları çerçevesinde yeterli dikkat verilmesinde uyanık olmalarını de÷erlendiriyor. Bu nokta
konusunda, Danıúma Kurulu, hükümete, iletiúim araçlarına ve tolerans kültürünün terfisine
dair Bakanlar Kurulunun (97) 21. Sayılı tavsiyesini hatırlatıyor ve uygulamaya ça÷rıyor.
- 14 Madde 10
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Örne÷in Insan Hakları Komisyonu, iúkence sorunlarında Özel raporcunun Raporu, Romanya
ziyareti, docE/CN.4/2000/9/Add.3 23 Kasım 1999, özellikle 51. paragraf.
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49.
10. maddenin 2. Paragrafına dair, Danıúma Kurulu, Parlamento’nun, 2001 yılının
baúlangıcında, yerel kamu idaresi kanununun onayladı÷ını kaydediyor. Danıúma Kurulu, söz
konusu kanunun, milli azınlıklara ait kiúilerin, halkın % 20-inden fazla oldu÷u yerleúimlerde,
yerel idare ile iliúkilerde azınlıkların dilinin kullanılmasını, inter alia yetkilendirdi÷ini selamlıyor.
Çerçeve - Sözleúmenin prati÷e uygulanmasında önemli bir adım teúkil edebilece÷i bu imkan,
bu alanda mevcut hukuki güvensizli÷i durdurabilir.
50.
Danıúma Kurulu, bu kanunun yakın bir gelecekte yürürlü÷e girece÷inden ümidini ifade
ediyor. Romen makamları, uygulanması için ayrı dikkat göstermelidir. Bu ortamda, Danıúma
Kurulu, sözünü etti÷imiz kanunla ilgili, hem yerel, hem milli düzeyde açıklanan bazı aúırı
negatif tepkilerle ilgileniyor. Danıúma Kurulu, di÷er konuların yanı sıra, milli azınlıkların dillerine
dair kanun öngörmelerinin fiilen uygulanmasına dair, makamların, memurların göreve
alınmalarına ve dil açısından hazırlanmalarına dair ek önlemler öngörmesi önemli oldu÷unu
nitelendiriyor.
Madde 11
51.
Danıúma Kurulu, 2001 yılının baúında Parlamento tarafından onaylanan yerel kamu
idaresi kanununun, halkın % 20-den fazla milli azınlık olan yerleúimlerde sokakların isimlerinin
iki dilde ilan edilece÷ini, inter alia yetkileyece÷ini selamlıyor. Danıúma Kurulu, adı geçen
kanunun, mevcut prati÷i sa÷lamlaútıraca÷ını ve en kısa zamanda yürürlü÷e girece÷i ümidini
ifade ediyor. Romen makamları, bu kanun öngörmelerini prati÷e uygulamalı ve bu alanda baú
gösterebilecek olası gerginlikleri yumuúatmak için gerekli önlemleri almalıdır.
Madde 12
52.
Danıúman Kurulu, milli azınlıkların e÷itimi alanında romen makamlarının sarfetti÷i
çabalarına de÷er biçiyor. 84/ 1995 sayılı e÷itim kanununu de÷iútiren 155/1999 sayılı kanuna
getirilen buyuk sayıda iyileútirilmeleri ve özellikle azınlık dillerinin kullanma imkanlarının
artmasını ve Milli E÷itim Bakanlı÷ının, okul programlarında milli azınlıklarının edebiyatı, tarihi
ve geleneklerini geliútirmek için harcadı÷ı çabaları selamlıyor.
53.
Ele edilen neticeleri küçültmeyerek, Danıúma Kurulu, milli azınlıkların dillerinde kitap
ve kalifiye ö÷retmenlerin yetersizli÷inin, bazı milli azınlıklar ve özellikle ermeni, hırvat, polon,
sırp, slovak, türk ve tatar azınlıkları için halen kural oldu÷undan bilgi aldı. Bu koúullarda, milli
azınlıklara ait ö÷rencilerin gittikleri okullarda, kalite açısından, romen dilindeki e÷itime tam eúit
e÷itim verilmesi zordur. Secimleri daha baúka çok etmen etkilemesine ra÷men, bu sebepten,
anababaların, derslerin ço÷u azınlık dilinde yapılan bir e÷itimi seçmelerinde cesaretleri
kırılıyor. Danıúma Kurulu, söz konusu azınlıkların uygun kitap ve ö÷retmenlerden
faydalanması için bu durumun yeniden incenlenmesi gerekti÷ini nitelendiriyor.
54.
Aynı zamanda, Danıúma Kurulu, tarih derslerinin, 151/ 1999 sayılı kanunun 120
maddesi, 3. paragrafının öngörmelerine uymayan Romanya‘nin etnik çeúitli÷ini gerekli kadar
aksetmedi÷ine dair muhtelif kaynaklardan gelen bilgilerden ilgileniyor. Danıúma Kurulu, romen
makamlarının, milli azınlıkların temsilcileri ile danıúarak, çerçeve- sözleúmenin terfi etti÷i
kültürlerarası diyalo÷un sa÷lamlaúmasına daha iyi katkıda bulunması için tarih derslerinin
hangi úekilde ö÷retilmesini incelemesi gerekti÷ini nietelendiriyor.
55.
Yüksek ö÷retim alanında, Danıúma Kurulu, milli azınlıklara ait kiúilerin imkanlarını ve
1999/ 151 sayılı kanunun 123. Maddesinde öngörüldü÷ü, romen dilinden baúka dillerin de
kullanıldı÷ı çok kültürlü müesselerin kurulma imkanına yol açan geçenlerdeki pozitif
geliúmeleri selamlıyor. Çokkültürlü Petöfy- Schiller Üniversitesinin kurulmasına dair nispi adli
engeller aúıldı. Aynı zamanda, Danıúma Kurulu, geçmiúte, macar dilinde Bolyai bir
üniversitenin mevcut oldu÷unu ve bugün, Babeú- Bolyai üniversitesi, romen, macar ve alman
dillerinde e÷itim sa÷ladı÷ını tespit ediyor. Danıúma Kurulu, yüksek ö÷retime dair macar ve
alman azınlıkların emellerini cevaplandıracak çözüm çarelerin bulunmasına yardım eden
romen ile ilgili di÷er taraflar arasında diyalo÷un devamını selamlıyor.
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56.
12. Maddenin 3. Paragrafına dair, e÷itime eriúmek, bu azınlık için úimdilik garanti
edilmedi÷i eúit úanslar koúullarda, e÷itim alanındaki çingenelerin durumları, ilgi uyandırıcıdır
ve di÷er milli azınlıklar ve ço÷unlu÷un durumundan hisedilebilir derecede farklıdır.
57.
Romanya ziyareti sırasında hitab edilen muhtelif beyanatların bazında ve bilgilerin
ıúı÷ında, Danıúma Kurulu, çingene çocuklarının önemli bir oranının, okula düzensiz veya hiç
gitmediklerine ayrı ilgi gösteriyor. Bir çok ö÷retmen, çingene anababalarının, çocuklarını okulla
göndermekte çekimserli÷ini izah ediyor ve uzun vadeli büyük sayıda hareketin, bu durumun
iyileúmesine yol açabilir. Fakat, Danıúma Kurulu, okulda devamsızlı÷ın sebeplerinden biri,
kabul edilemez: Danıúma Kurulu’nun, ziyaretler sırasında defalarca bilgilendirildi÷ine göre,
okula gitme yaúında olan bir çok çocu÷un devamsızlı÷ının ana sebebi yeyece÷in yoklu÷u
oldu÷unu adediyor. Tabii ki, Danıúma Kurulu, bu olayın, hem çingene, hem de ço÷unlu÷a ait
çocuklarda rastlandı÷ını ihmal etmiyor. Fakat, anababaların günde bir yemek ödeme
imkansızlı÷ı sebebinden devamsızlık, daha fazla çingene azınlı÷ına ait çocukları etkiliyor. Bu
nedenden, romen makamlarının, bu soruna ilgi göstermeleri esastır ve memnun etmeyen bu
durumu acilen çözmelidir. Danıúma Kurulu, Milli E÷itim Bakanlı÷ının, devamsızlık sorununun
tanıdı÷ını ve idare çerçevesinde karúı koymaların mevcut olmasına ra÷men, çingene
arabulucu ve müfettiúlerin atanması gibi, bazı önlemlerin alınmasını selamladı. Yüksek
ö÷retim düzeyinde, Danıúma Kurulu, üniversitelerde, çingene talebelerine bazı yerlerin
ayrıldı÷ından memnunlu÷unu ifade ediyor ve makamların, tüm yerlerin meúgul olması için
bilgilendirme kampanyalar yürütmeleri, önemli oldu÷unu nitelendiriyor.
58.
Devamsızlı÷ın büyüklü÷ünü göz önünde tutarak, çingene çocuklarının anababalarının,
e÷itim sistemine itimadın artması için baúka önlemlerin de alınması gerek. Danıúma Kurulu,
bu itimadın gerçekten önemli oldu÷unu de÷erlendiriyor. Özellikle yaúam úekilleri gezici veya
yarı gezici olan aileler için, çocuklarını okullara kaydetmelerine dair kolaylıklar incelenebilir.
Ögretmenlerin, çingene toplumuna, yaúam úekillerine ve geleneksel mesleklerine dair daha
toleranslı olmaları teúvik edilmelidir.
59.
Danıúma Kurulu, genelde, akıl özürlü çocuklara hasredilen “özel” okul ünitelere
uygunsuz kaydetme bazı vakaların mevcut olmasına ra÷men, çingene çocukların sıradan
ünitelere entegre olduklarını selamlıyor. Danıúma Kurulu, e÷itim sisteminin, Avrupa’daki
çingene çocukların e÷itimine dair Bakanlar Kurulu (2000) 4. Tavsiyesindeki ilkeler gere÷ince,
çingene azınlı÷ının dil ve kültürünü göz önünde bulundurulması gerekti÷ini tespit ediyor.
Böylesi bir ele alma çingene anababalar ile okul arasında karúılıklı anlaúmanın geliúmesine
katkı sa÷lar. Danıúma Kurulu, romen hükümetinin, okul öncesi e÷itime çingenelerin
eriúmesinin iyileúmesine dair giriúimlerini geniúlemesi gerekti÷ini ve bu giriúimlerin, yerel
düzeydeki uygulamalar üzerine olumlu etkisi olabilece÷ini ummuyor.
Madde 13
60.
Halihazırda elinde bulunan unsurlar gere÷ince, Danıúma Kurulu, bu kararnamenin
prati÷e uygulanması, has itirazların gerektirmedi÷ini adediyor.
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Madde 14
61.
Danıúma Kurulu, Anayasa’nin 32. Madadesi ve e÷itim kanunun, milli azınlıklara ait
kiúilerin, ana dillerinde ö÷renmesi ve aynı dilde e÷itim almasını, kasti úekilde garanti etti÷ini
selamlıyor. Kurul, Romanya’da, ancak ana dilde ö÷renildi÷i e÷itimin mevcut olmadı÷ını, sırf
ana dilde e÷itimin de oldu÷unu kaydediyor.
62.
1999-2000 okul yılında, ana dilde ö÷retimden ancak macar, alman, urayna, sırp,
slovak ve çek azınlarının faydalandı÷ı sayılıyor. Bazı bilgilere göre, bazı okullarda, bu tür
sınıflar, derslerini ana dilde de÷il, romen dilinde
yaptıkları sanılıyor. Demek, Kurul,
makamların, bu sorunu dikkate almaları ve öngörüldü÷ü okullarda ozellikle ukrayna dilindeki
okullarda, derslerin ana dilde verilmesini temin etmesi gerekti÷ini nitelendiriyor. Aynı zamanda,
romen makamlarının, hırvat dilinin, kısmen ana dilde ö÷retim sa÷layan hırvat okullarında,
hırvat dilinin yeterli kadar kullandı÷ından emin olması gerektir.
63.
Çingene toplumun rakam açısından büyük olmasına ra÷men ve bazı bilgilere göre,
Danıúma Kurulu, Romanya’da, çingene dilinde hiç bir e÷itim imkanının olmadı÷ını tespit
ediyor. Çingene dilinin ö÷renilmesine dair, ancak az sayıda ö÷rencinin yararlandı÷ı sayılıyor.
Esastır ki, hükümetin, romen e÷itim sisteminde çingene dilinin úimdiki statüsünün, çingene
toplumunun emellerini hangi ölçüde cevaplandırdı÷ını tespit etmelidir. Böylesi bir
de÷erlendirme Romani dilinin veya Romani dilinde ö÷renimin uygun bir úekilde temin edilmesi
için baúka önlemlerin alınmasının gerekli olup olmadı÷ını açıklayabilir.
64.
Danıúma Kurulu, türk, tatar, rus veya bulgarlar gibi bazı milli azınlıkların, geçmiúte,
ana dillerinde e÷itimden yararlandıklarını fark etti. Zanediliyor ki, bu durum, bugün de devam
etmiyor. Kurul, hükümetin, úimdiki durumun, milli azınlıkların ihtiyaçlarını karúılayıp
karúılamadı÷ını yoklamak için azınlıklarla danıúması gerekti÷ini nitelendiriyor. Keza, kurul, bu
alanda bulgar ve polonların olumlu tecrubelerini göz önünde tutarak, okul kitapları ve kalifiye
ö÷retmenler arasında de÷iúimi kolaylaútırmakta hükümeti teúvik ediyor.
Madde 15
65.
Danıúma Kurulu, milli azınlıklar kuruluúlarına, Anayasa gere÷ince, Parlamento’da
temsil edilmelerine hak verildi÷ini özellikle takdir ediyor. Daha fazla, Kurul, özellikle milli
azınlıklar için bakanlıklararası Komisyonu ve idari açıdan, Etniklerarası Iliúkiler dairesinin
koordinasyonu altında bulunan Milli Azınlıkların Konseyi gibi azınlıklar alanı ile görevli
hükümetin kurdu÷u strüktürleri, çerçeve – sözleúmenin 15. Maddesinin uygulanması
açısından önemli oldu÷unu adediyor. Danıúma Kurulu, Parlamento dahil olmak üzere,
azınlıklar katılımının, milli azınlıkların himayesi ve Romanya’da tolerans ortamının teúviki
alanlarında önemli iyileúmelerin elde edilmesine katkı sa÷ladı÷ını kaydediyor.
66.
Tüm bu önlemlerin hatırlatılması gerekirse, fakat, Danıúma Kurulu, milli azınlıklara ait
kiúilerin fiilen katılımının, azınlıkların menfaatlerine ba÷lı tüm yönler üzerine mili azınlıklar
Konseyine danıúmayı zorunlu kıldırdı÷ını açıklıyor. Fakat, aynı Kurulun söylediklerine göre, bu
danıúmanın her zaman gerçekleúmedi÷ini ve tavır takınmaları, izahsız, makamlar tarafından
bazen ihmal ediliyor. Demek, danıúma Kurulu, romen hükümetinin, Milli Azınlıklar Konseyinin
devamlı danıúmasını temin etmesi ve tutumların, makamlar tarafından kabul edilmedi÷i
takdirde, bu kararın motive olması gerekti÷ini nitelendiriyor.
67.
Danıúma Kuluru, hatırlatılan kurumsal önlemlerin, her azınlık için bir tek kuruluúa yani
Parlamento ve/veya Milli Azınlıklar Konseyinde temsilen kuruluúa büyük önem verdi÷ini
belirtiyor. Bu özel tutumu, söz konusu kuruluúun, hükümetin bir azınlı÷a ayıran mali
kaynaklardan yararlanması pekiútiriyor. Bu koúullarda, bu azınlı÷ı temsil eden di÷er
kuruluúların dıúlanma ve devlet tarafından yeterli destekten yararlanmama riski mevcuttur.
ùüphesiz ki, bu risk, bir çok kuruluúun mevcut oldu÷u çingene toplumunda daha büyüktür.
Netice olarak, devlet subvansyonların da÷ıtımında, hükümetin, sırf Parlamento ve/veya Milli
Azınlıklar Konseyinde temsilen kuruluúların muessese kanalini göz önünde bulundurmaması
önemlidir, azınlıkların di÷er kuruluúların da göz önünde bulundurmalıdır.
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68.
Bu ortamda, Danıúma Kurulu, cemiyetlere dair mevzuatın, cemiyetlerin Romanya’ya
yerleútirilmesi için koúulları önemli bir derecede kolaylaútiran 26. Yönetmelikle geçenlerde
de÷iútirildi÷ini belirtiyor. Kurul, özellikle küçük olan, Milli Azınlıklar Konseyinde temsilen bir çok
azınlı÷ın, yeni düzeltmenin, toplumların parçalanmasına yol açaca÷ına dair kuúkularını ve
temsil edilmesini tehlikeye koydu÷unu ifade ettiler. Kurul, azınlıklar temsilcilerinin, 26 sayılı
yönetmeli÷in uygulanmasının neticelerini, aúırı önemli olarak de÷erlendiriyor ve hükümeti, bu
yönetmeli÷in uygulanma úekillerinin tespitinde, bu temsilcilerle danıúmasını teúvik ediyor.
69.
Danıúma Kurulu, çingenelerin, ekonomik ve sosyal hayata fiilen katılıúını
engelenmeye devam eden engellere ve genelde bu azınlı÷ın ve özelde çingene kadınlarının
sosyo- ekonomik yaúam koúulları üzerine negatif etkilere ilgi gösteriyor. Tabii ki, Kurul,
Etniklerarası Iliúkiler dairesi çerçevesinde, Çingeneler için Milli Ofisin ve Çingeneler için
bakanlıklararası altkomisyonu gibi di÷er strüktürlerin de mevcut oldu÷unu, ilgi ile tespit etti.
Fakat, kaynakları ve yetkileri sınırlı olan bu strüktürler ( ayrıca özelde 4. Maddenin yorumlarına
bakınız), çingenelerin, kültürel, sosyal ve ekonomik yaúama fillen katılımını temin etmek için
yeterli rol oynayabilmiyorlar. Bu nedenden, Danıúma Kurulu, Sa÷lık Bakanlı÷ında çingeneler
sorunlarında yeni bir danıúman görevinin kurmasına dair hükümetin geçenlerdeki kararını
selamlamasına ra÷men, Romanya’nın, bu alanda çabalarını yo÷unlaútırması gerekti÷ini
nitelendiriyor.
70.
Çalıúma gücü alanında, Danıúma Kurulu, çingenelerin, kalan halka kıyasen net
uygunsuz bir tutumda bulundu÷unu tespit etti. Çingene toplumun saflarında, kadınlar, mali
ba÷ımsızlı÷a ulaúmak için ek güçlüklere yüz tutuyorlar. Bu durumun temelindeki bazı yönler
yukarıda ele alındı (ayrıca 6. Maddenin yorumlarına bakınız) ve bu durumu iyileútirmek için
uzun vadeli önemler gerekir.
71.
Kamu memur gibi çalıúan milli azınlıklara ait kiúiler sayısına gelince, Romanya ziyareti
sırasında hitab edili÷i muhtelif beyanatlar ve bilgiler ıúı÷ının temelinde, danıúma Kurulu,
özellikle çingeneler (4. Maddenin yorumlarına bakınız) ve farklı bir derecede macarlar için
durumun, tamamen ve fillen bir katılımdan uzak oldu÷una ilgi gösterdi÷ini beyan etti.
Macarlara gelince, bu durumun, polis ve ordu gibi alanlarda ve aynı zamanda, adalet ve e÷itim
alanlardaki bazı müesseselerde mevcut oldu÷u zanediliyor. Netice olarak, Danıúma Kurulu,
romen makamlarının, durumu incelemeleri gerekti÷ini ve sonucun tatminkarsız oldu÷u
kanıtlandı÷ında, genç çingeleler için özel hazırlık programları dahil olmak üzere, kamu
görevler çerçevesinde azınlıkların eúit temsil edilmelerinin terfi edilmesi için gerekli önlemlerin
almasını nitelendiriyor.
Madde 16
72.
Halihazırda elinde bulunan unsurlar gere÷ince, Danıúma Kurulu, bu kararnamenin
prati÷e uygulanması, özel itirazlar gerektirmedi÷ini adediyor.
Madde 17
73.
Danıúam Kurulu, hükümetin, belli bir ülke sayısına ait olan uyruklar için vize elde
etmeyi zorunlu kıldırmak niyeti oldu÷unu tespit etti. Danıúma Kurulu, bu giriúimin, milli
azınlıklara ait kiúilerin, sınır ötesi temas kurmak ve muhafaza etmek tanınan hakkının haksız
sınırlamasından kaçınarak uygulanması arzusunu ifade ediyor.
Madde 18
74.
Danıúma Kurulu, Romanya’nın, milli azınlıklara ait kiúilerin korunması için ilgi
uyandıran bir çok kültürel anlaúma ve sözleúmelere taraf oldu÷unu selamlıyor. Danıúma
Kurulu, Macaristan ile iliúkilere gelince, Romanya ile Macaristan arasında, 1996 yılında
imzalanan anlaúma, iúbirli÷i ve iyi komúuluk anlaúma temelinde kurulan karma Komisyon,
özellikle sınır noktalarına dair faaliyetini kalıcı bir úekilde yürütmeye devam edece÷i ümidini
ifade ediyor.
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Madde 19
75.
Halihazırda elinde bulunan unsurlar gere÷ince, Danıúma Kurulu, bu kararnamenin
prati÷e uygulanması, özel itirazlar gerektirmedi÷ini adediyor.

IV.

NETICELER

76.
Danıúma Kurulu, Romanya’nın, milli azınlıklar ve bunların kültürü lehine ve ozellikle
Milli Azınlıklar Konseyi’nin kurulması ve Parlamento’da özel temsil edilme hakkının
onaylanmasından dolayı önemli çabalar sarfetti÷ini nitelendiriyor. Danıúma Kurulu, son
yıllarda, toplumlararası ve özellikle macar azınlı÷ı ile Romanya’nın kalan halkı arasında
iliúkilerde tespit edilen iyileúmeyi selamlıyor. Takip edilen politikanın, milli azınlıklara dair
büyük toleranslı bir ortamın terfisine katkı sa÷ladı÷ını memnunlukla tespit ediyor ve gelecekte
de, makamların, bu neticeleri sa÷lamlaútıraca÷ı inancını ifade ediyor.
77.
Çerçeve - Sözleúme’nin belli bir madde sayısına eúit önemli hukuki garantilerin
onaylandı veya onaylanmak üzeredir. Hukuki ve kurumsal çerçevenin tamamlanması için
önemli çabalar sarfedilmeli ve tümüyle prati÷e uygulanmasına uyanık olmalı.
78.
Çingenelerin durumu, özellikle muhtelif alanda iúlenen sayısız ayırım olaylarına dair
ilgi do÷uruyor. Çingenelerin sosyal entegrasyonunun hızlandırılmasına dair yetkililerin
kararlılı÷ı ile Danıúma Kurulu, çingenelerin e÷itim sisteminde durumun memnun edici olmadı÷ı
sebebinden a÷ırlık kazanan dengesizlikler, hem sosyo - ekonomik durumu, hem de yaúam
seviyesine dair, büyük sayıda çingene ile kalan halk arasında önemli dengesizliklerin
devamına ilgi gösteriyor. Aynı zamanda, Danıúma Kurulu, polis memurlarının kabalık
vakalarının devamına ve bu vakaların, adalette bazı takip úekillerine ilgi gösteriyor.
79.
Di÷er milli azınlıklara dair, ek çabalar gerektiren di÷er sorunlar, sayısı daha az olan
milli azınlıklara verilmesi gereken özel alanlar basın, kamu sektörde iúe alınma ve e÷itime
de÷iniyor.
80.
Bakanlar Kurulu neticelerine ve has tavsiyelerine de÷inerek, Danıúma Kurulu,
bunların, Romanya’da Çerçeve- Sözleúmenin kapsamlı uygulanmasına katkı sa÷layabilece÷ini
de÷erlendiriyor. Kurul, böylesi neticeler ve tavsiyelerin, hükümet ile milli azınlıklar arasında
diyalo÷un devam etmesine katkı sa÷laca÷ı fikrini paylaúıyor. Netice olarak, Danıúma Kurulu,
Bakanlar Kurulunun dikkatine, detaylı neticeler ve tavsiyeler sunuyor. Danıúma Kurulu,
Bakanlar Kurulunun (97) 10 sayılı genelgesinin 36. Kuralın uygulanması için bakanlar kurulun
onayladı÷ı neticeler ve tavsiyelerin prati÷e uygulanmasına katılmaya hazırdır.

V. BAKANLAR KURULU IÇIN ÖNERø VE TAVSIYELER
Yukarıdakileri göz önünde tutarak, Danıúma Kurulu, Bakanlar Kurulun, Romanya’ya
dair aúa÷ıdaki netice ve tavsiyeleri onyalamasını göz önünde bulundurulması
gerekti÷ini nitelendiriyor.
Bakanlar Kurulu, Çerçeve- sözleúmenin uygulanmasına dair milli azınlıkların himayesi için
çerçeve- sözleúmeyi ve Romanya’nın, 24 haziran 1999’da sunan ilk milli raporunu göz
önünde tutarak;
Danıúma Kurulun 6 nisan 2001 tarihli ihbarnamesini göz önünde tutatarak;
Çerçeve- Sözleúmenin uygulaması için Romanya’nın sarfetti÷i çabaları selamlayarak;
Aúa÷ıdaki neticeleri ve tavsiyeleri onaylıyor ve Romanya’nın, bu kararın onaylandı÷ından bir
yıllık sürede, aúa÷ıdaki neticeler ve tavsiyelere riayet etme úekli üzerine Danıúma Kurulunu
haberdar etmeye davet ediyor.
3. MADDEYE GELøNCE
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Danıúma Kurulu, di÷er gruplara ait kiúilerin de, Çerçeve - Sözleúmenin madde maddesiyle
uygulama sahasına içerilme imkanını göz önünde bulundurması neticeye varıyor ve netice
olarak, belirilen sınavın bu kiúilere de yapılmasını tavsiye ediyor.
4. MADDEYE GELøNCE
Danıúma Kurulu, sınırlı uygulama sahası ve öngörülen cezaların yetersizli÷i sebebinden,
ayrma karúı himayenin temini için mevcut kanuni kararnamelerin, úimdiye kadar etkili olmadı÷ı
neticeye varıyor. Bakanlar Kurulu, Romanya’nın, geçenlerde onaylanan her hangi ayrım
úeklinin önlenmesi ve cezalandırılmasına dair yönetmenli÷in, acilen ve tamamen uygulanması
için ve Ayrımın Giderilmesi için Milli Konseyin, tüm kamu yetkililerin deste÷i ve iúbirli÷inden
yararlanması için elinden geleni yapmasını tavsiye ediyor.
Danıúma Kurulu, milli azınlıklara ait kiúilerin sayısına dair hükümet ile milli azınlıkların
rakamları arasında mevcut onemli farkın, devletin, milli azınlıklara ait kiúilerin tam ve fiilen
eúitli÷ini garanti eden önlemlerin tasarlaması, prati÷e uygulaması ve takip etme kapasitesini
ciddi sürette kısıtladı÷ı neticere varıyor. Bakanlar Kurulu, hükümetin, tam istatistik verileri elde
etme muhtelif imkanını incelemesini tavsiye ediyor.
Bakanlar Kurulu, çingenelerin temel tıbbi hizmetlere eriúmeleri karúısında inandırıcı ayrım
açıklamalara dair endiúe sebeplerin mevcut oldu÷u neticeye varıyor ve makamlara, bu
açıklamaların hangi derecede temelli oldu÷unu yoklamasını ve özellikle yerel makamların,
sosyal yardıma dair 1995 tarihli 67. Sayılı kanunun uygulanmasını temin ederek, durumu
duzeltmeye çalıúmasını tavsiye ediyor.
Bakanlar Kurulu, çingene toplumunun bir çok üyesini, di÷er vatandaúlara kıyasen etkileyen
ekonomik ve sosyal eúitsizliklerin, önemli olarak kaldı÷ı neticeye varıyor ve Romanya’nın, bu
eúitsizlikleri gidermek için olumlu hareketlere baúvurmasını ve öyle davransın ki “Sosyal, tibbi
ve egitim alanında çingene toplumunun durumunun iyileútirmesi için milli strateji’yi” prati÷e
uygulanması ile birlikte, bu eúitsizliklerin azalmasına uygun dikkat göstermesini tavsiye
ediyor.
5. MADDEYE GELøNCE
Bakanlar Kurulu Romanya’nın, milli azınlıklar üyelerine kültürlerini muhafaza etmek ve
geliútirmek için çabalarını yo÷unlaútırdı÷ı neticeye varıyor ve Romanya’ya söz konusu
azınlıkların gerçek durumuna göre çabalarına devam etmesini tavsiye ediyor.
Bakanlar Kurulu, romen toplumunda, çingene özdeúli÷ine dair negatif imajın halen mevcut
oldu÷u neticeye varıyor. Romanya’ya, Çingeneler için Milli Plan’ın, çingene kültürüne tamanen
riayet ederek, çingene toplumu ile danıúarak ve iúbirli÷i yaparak uygulamasını tavsiye ediyor.
6. MADDEYE GELøNCE
Bakanlar Kurulu, toplumlararası iliúkilerin son yıllarda gevúedi÷ine ve daha büyük tolerans
ortamının geliúmesine ra÷men, kültürlerarası diyalo÷un yetersiz kaldıgını belirtiyor ve
hükümetin bu diyalo÷un terfisine yeni inisiyatiflerin hazırlamasını tavsiye ediyor.
Bakanlar Kurulu, bazı iletiúim araçlarının, macar, çingene ve yahudiler gibi bazı azınlık üyeleri
ile ilgili olumsuz basma kalıpları ebedileútiren úekilde bilgiler sundu÷u neticeye varıyor ve
hükümetin, gazeteciler arasında profesyonel teati programları ve (97) medya ve tolerans
kültürünün terfisine dair 21 sayılı Bakanlar Kurulunun Tavsiyesi’ndeki ilkeler ruhunda,
azınlıklara ba÷lı sorunların tam ve eúit sunulmasının terfisine hasredilen özel programları
desteklemesini tavsiye ediyor.
Bakanlar Kurulu, kasım 2000’de seçim öncesi süresinin, etniklerarası gerginlikler ve
azınlıklara karúı kampanyaların yoklu÷undan iúaretlenmesine ra÷men, cumhurbaúkanlık
seçimlerinin ikinci turunda, bir siyasi parti, azınlıklara karúı duygu besleyerek, milliyetçi ve
yabancı düúmanlı÷ı konuúmasını terfi etti÷i neticeye varıyor. Bakanlar Kurulu, romen
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makamlarına, saygı ve tolerans ilkelerine dayalı siyasi diyalo÷un terfisi için çabalarını
yo÷unlaútırmasını tavsiye ediyor.
Bakanlar Kurulu, polisin, çingene toplumuna uyguladı÷ı kotu muameleye ve úimdiki
durumunun çerçeve- sözleúmenin 6 maddesinin 2. Paragrafına uymadı÷ına dair ilgi
sebeplerinin mevcut oldu÷u neticeye varıyor. Romen makamlarına, adı geçen kiúilere karúı
prosedürleri do÷ru dürüst yapılmasını tavsiye diyor.
Bakanlar Kurulu, polisin, çingenelerin evinde arama tarama yaptı÷ı veya úüphelileri ele
geçirdi÷i zaman, uygunsuz úekilde bazen güce baúvurdu÷u ve aynı zamanda, Romanya’da
halen úiddetli gece nüfuzunun gerçekeútirildi÷i ve úimdiki durumun, çerçeve- Sözleúmenin 6.
Maddesinin 2. Paragrafına uymadı÷ı neticeye varıyor. Bakanlar Kurulu, hükümete, böylesi
pratiklerin durdurmasını ve azınlıklar ile polis arasında iliúkilerin iyileúmesi ve polis güçleri
saflarında toleransın artması için baúka önlemlerin de almasını tavsiye ediyor.
9. MADDEYE GELøNCE
Bakanlar Kurulu, hem radio, hem televizyon yayınlarına gelince, azınlıklar arasında
kaynakların eúitsiz tahsis edilmesine dair ilgi sebeplerinin mevcut oldu÷u neticeye varıyor.
Hükümete, dengeyi yeniden tespit etmeyi denemesini ve çingeme toplumuna ek yayın süresi
verilmesini ve sayısı az olan azınlıkların, basın tarafından yeterli dikkatten yararlanma
imkanlarını incelemesini tavsiye diyor.
Bakanlar Kurulu, milli azınlıklara hasredilen yayın saatlerinin, uygun dinleyici seviyesine
ulaúmaya izin vermedi÷i neticeye varıyor. Bu durumun, yeniden incelenmesini konusunu
oluúturmasını tavsiye ediyor.
10. MADDEYE GELøNCE
Bakanlar Kurulu, geçenlerde Parlamentoda onaylanan yerel kamu idaresinin, yerel yönetimle
iliúkilerde azınlıkların dillerinin kullanılmasına dair hukuki güvensizli÷i durdurabildi÷i neticeye
varıyor. Romanya’nın, bu kanunun hemen yürürlü÷e girdikten sonra, uygun bir úekilde
uyugulanmasına gerekli tüm dikkatı vermesini tavsiye ediyor.
Bakanlar Kurulu, geçenlerdeki yerel kamu idare kanunun, sokak adlarını iki dilde yazılmasını
kolaylaútırabilece÷i neticeye varıyor. Makamların, soz konusu kanunun hemen yürürlü÷e
girdikten sonra, yasaları uygulmasını ve bu ortamda ortaya çıkabilen olası gerginlikleri
azaltatmak için gerekli önlemleri almasını tavsiye ediyor.
12. MADDEYE GELøNCE
Bakanlar Kurulu, romen makamlarının harcadı÷ı çabaların, bir çok iyileúmeye ve özellikle milli
azınlıklar dillerine dair iyileúmelere izin verdı÷ı neticeye varıyor. Fakat, azınlıklar dillerinde
yazılan okul kitapların ve özellikle ermeni, hırvat, polon, sırp, slovak, türk ve tatar, bazı
azınlıklar için kalifiye ö÷retmen krizinin mevcut oldu÷u neticeye varıyor. Bakanlar Kurulu,
yukarıda adı geçen azınlıkların gerekli kitap ve ö÷retmenden yararlanması için, bu durumu
incelemesini tavsiye ediyor.
Bakanlar Kurulu, tarihin ö÷renilmesinin, Romanya’daki etnik çeúitlili÷i gerekli kadar
ispatlamadı÷ına dair beyanatlara ilgi gösterdi÷i neticeye varıyor. Romen makamlarının, milli
azınlıkların temsilcileri ile birlikte, tarihin ö÷renilmesinin, kültürlerarası diyalo÷u teúvik etme
úekilleri incelemesini tavsiye ediyor.
Bakanlar Kurulu, E÷itim bakanının da tanıdı÷ına göre, çingene ö÷rencileri saflarında okul
devamsızlı÷ının oranı, aúırı büyük ve bu durumun sebebi özellikle yeyece÷in yoklu÷u oldu÷u
neticeye varıyor. Bakanlar Kurulu, romen makamlarının, bu konuyu acilen ele almasını tavsiye
ediyor. Okul devamsızlı÷ının oranını göz önünde bulundurarak, Bakanlar Kurulu,
Romanya’nın, çingene anababaların, e÷itim sistemine itimadlarını sa÷lamlastırmasını ve okula
kayıt formalitelerin kolaylaútırılmasını incelemesini ve çingene çocukların e÷itime ulaúmasına
dair, Avrupada rom/ çingene çocukların e÷itimine dair Bakanlar Kurulun (2000) 4 sayılı

16

Tavsiyesindeki ilkeler gere÷ince, eúit úansın sa÷lanmasına dair baúka önemlerin de
alınmasını tavsiye ediyor.
14. MADDEYE GELøNCE
Bakanlar Kurulu, Anayasa’nın 32. Maddesi ve E÷itim kanunu gere÷ince, Romanya’da, azınlık
dillerinde ders verilen romen dilinde e÷itimin ve bazı derslerin her zaman azınlık dilinde
verilmemesine ra÷men, azınlıklar dilerinde e÷itimin de mevcut oldu÷u neticeye varıyor.
Bakanlar Kurulu, makamların, bu soruna ilgi göstermelerine ve tam veya kısmen bir azınlık
dilinde verilecek derslerin, özellikle ukrayna ve hırvat dillerinde, fiilen bu dillerde verilmesinin
temin etmesini tavsiye ediyor.
Bakanlar Kurulu, Romanya’da romani dilinde ö÷retimin mevcut olmadı÷ı ve bu dilin
ö÷renilmesi, düúük sayıda ö÷rencilere teklif edildi÷i neticeye varıyor. Bakanlar Kurulu,
Romanya’nın, romen e÷itim sisteminde romani dilinin úimdiki statüsünün, çingene toplumunun
emellerinin hangi ölçüde cevaplandırdı÷ını tespit etmesini ve romani dilini veya romani dilde
e÷itimi temin etmek için gerekli ek her hangi önlemi incelemesini tavsiye ediyor. Bakanlar
Kurulu, geçmiúte, türk, tatar, rus ve bulgarlar gibi bazı azınlıkların, ana dillerinde e÷itimden
yararlanabildikleri ve úimdi söz konusu olamadı÷ı neticeye varıyor. Bakanlar Kurulu,
hükümetin, úimdiki durumun, ihtiyaçlarını karúılayıp karúılamadı÷ını yoklamak için bu
azınlıklarla danıúmasını tavsiye ediyor.
15. MADDEYE GELøNCE
Bakanlar Kurulu, azınlıklara ba÷lı has sorunlarda Milli azınlıklar Konseyi’ne her zaman
danıúılmadı÷ı ve oy birli÷i ile alınmıú olsa da, ihbarnamelerin, bazen makamlar tarafından
ihmal edildi÷i neticeye varıyor. Bakanlar Kurulu, Milli Azınlıklar konseyi ile daimi danıúılmasını
ve ihbarnamelerin göz önünde tutulmadı÷ı takdirde, makamların, sebepleri bildirmesini tavsiye
ediyor.
Bakanlar Kurulu, Parlamento ve/ veya Milli Azınlıklar Konseyi’nde temsilen kuruluúların,
azınlıkların di÷er kuruluúlarına kıyasen tercihli muameleden yararlandı÷ı neticeye varıyor.
Hükümete, milli azınlıklar kuruluúlarına ayrılan tutarların, ancak Paralmento ve/ veya Milli
Azınlıklar Konseyi’nde temsil edildikleri temelinde de÷il, azınlıkların di÷er kuruluúların da
faydalanması için de da÷ıtmasını tavsiye ediyor.
Bakanlar Kurulu, çingene ve özellikle çingene kadınların, ekonomik ve sosyal hayata fiilen
katılımını engellemeye devam eden engeller sebebinden ilgi nedenlerinin mevcut oldu÷u
neticeye varıyor. Romanya’ya, bu alanda çabalarını yo÷unlaútırmasını tavsiye ediyor.
Bakanlar Kurulu, kamu görevlerde bulunan milli azınlıklara ait kiúilerin ve özellikle macar ve
çingenelerin, nispi düúük sayı sebebinden ilgi nedenlerinin mevcut oldu÷u neticeye varıyor.
Romen makamlarına, bu durumu incelemesini ve neticenin memnun edici olmadı÷ı takdirde,
kamu idaresi çerçevesinde azınlıkların eúit temsil edilmelerini terfi etmek için gerekli önlemleri
almasını tavsiye ediyor.
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17. MADDEYE GELøNCE
Bakanlar Kurulu, vize elde etmek için formalitelerin, milli azınlıklara ait kiúilerin, sınır dıúı
temas kurma ve muhafaza etmelerine dair tanınan hakkın, haksız kısıtlanmaması úekilde
uygulanmasını tavsiye ediyor.
***
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