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23 ùUBAT 2007 YILINDA ÇERÇEVE ANLAùMASI DAHøLøNDE MøLLø ETNøK
TOPLULUKLARI KORUMA AMAÇLI DANIùMA KURULUNUN KANAATLERø
ÜZERøNE ESKø YUGOSLAVYA CUMHURøYETø MAKEDONYA HÜKÜMETøNøN
YORUMLARI

Genel yorumlar
Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti milli etnik toplulukları koruma amacı ile
çerçeve anlaúmasının uygulanması için büyük çaba göstermektedir. Mayıs 2004 yılında
Danıúma kurulunun Birinci Kanaatinden sonra milli etnik toplulukların her safhada
temsili için büyük çabalar yapılmıútır. ùubat 2007 yılında Danıúma kurulu tarafından
Makedonya Cumhuriyeti için getirilen økinci Kanaatte bunların yansıması gurur vericidir.
E÷itim, dil kullanımı, medyalar gibi tüm toplumsal bölgelerdeki durumların, ayrımcılı÷a
karúı savaú ve milli etnik toplulukların merkezi ve yerel çaptaki aleni hayatta kamu
kuruluúlarında temsilinin iyileútirildi÷i bahsedilmesi gerekmektedir.
PKZNM’a göre görevlerin yanısıra, Makedonya Cumhuriyetinin azınlıklar
politikasını oluúturma yönündeki genel çerçevesi Çerçeve Anlaúmasının Makedonya
Cumhuriyetinde yasal ve pratikte komple uygulanmasıdır. Bu Hükümetin en yükses
öncelikli siyasal amaç ve görevlerinden biridir.
Farklı bakanlıkllar ve enstitüler arası, insan haklarını koruma alanında
koordinasyonu iyileútirme yönünde, Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti bir yapı kurarak,
2007 yılında bu yapının iúini yo÷unlaútırdı. Bu yapının amaçı, Birleúmiú Milletler
organların önergelerini uygulamasında aktif olan kiúilerin aktivitelerini koordine etmektir.
Bu önergeler farklı anlaúmalar ve Avrupa Konseyi’nin gözetleme mekanizmalarına göre
yapılmıútır. Kesin olarak, kadın ayrımcılı÷ın bütün úekillerini eleme anlaúması, ırk
ayrımcılı÷ın bütün úekillerini eleme anlaúması ve ekonomi, sosyal ve kültürel hakları için
uluslar arası antlaúma yönündeki önergelerin uygulanması.
Azınlık hakları iyileútirme ve milli azınlıkların koruma seviyesini yükseltme amacı
do÷rultusunda Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Ocak 2007 yılında, ço÷unluk temsil
etmeyen topluluklar için hakça temsil stratejisini getirdi. Bu stratejide azınlık toplulukların
tüm sektörlerde yer alması için ve onların hakça temsili için önlemler ve aktiviteler yer
alıyor. Ayrıca, Stratejinin yürürlü÷e geçmesi için bir aksiyon planı getirilmiútir. Çerçeve
Anlaúmasını uygulama Sektörün daha açık çalıúması ve aynısının halk arasında
yaklaúımı için üç dilden oluúan internet sayfası kuruldu ( www.siofa.gov.mk ). Aynı
zamanda Hükümet bu sektörün geliúmesi için personel ve görevlerle kuvvetlendirerek
Sektör seviyesinden Sekreterlik seviyesine çıkarttı.
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Alınan bütün önlemler sonucunda, milli etnik toplulukların kamu kuruluúları ve
kamu enstitülerinde temsili önemli derecede artmıútır. Bütün toplulukların daha iyi
temsili için Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti 2007 devlet bütçesini 3.5 kere yükseltme
kararı aldı. Ocak 2007 itibaren genel çapta katılım 22.2%. (etnik Arnavutlar 16.9%, etnik
Sırplar 1.6%, etnik Türkler 1.5%, etnik Romenler 0.6%, etnik Ulahlar 0.5%, etnik
Boúnaklar 0.3% ve di÷erleri 0.8%)

Meclis, sayısı küçük olan azınlıkların siyaset ve aleni hayattaki katılımın artırılıú
konusunu incelemektedir. Seçim kanunu çerçevesinde bu konuda gerekli sonuçlar
hazırlanmaktadır. Bakanlar kurulunun 4.cü Önergesindeki (2005) öneriler do÷rultusunda
toplulukların katılımları etkili ve komple eúitlik teminat güvencesi vermelidir.
Hükümet Romen toplulu÷un problemlerini çözmede büyük çaba sarf ediyor,
onların marjinel topluluk olmamaları için millet stratejisi yapılmıútır ve yürürlüktedir.
øú ve Sosyal Çalıúma Bakanlı÷ı kendi bütçesinden iki projenin gerçekleúmesi için
maddi destek belirledi:
- Romen çocuklarını okul öncesi (yuvalar) e÷itimine bütünleútirmek. Bu proje
ülkede 15 yuva açılarak sa÷lanmıútır. Ekim 2006’da baúlayıp ekim 2008’e kadar olan
süreçte, e÷itim 4.5 ve 6 yaúları arasında olan 450 çocu÷un bütünleúmesi sa÷lanmıútır.
Romenlerden 15 e÷itimci seçilip bununla birlikte de iúsiz olan Romenlerin de iú bulma
yönünde sıkıntılarının halledilmesi planlanıyor.
Bu yıl 8 Nisan’da Romenlerin Uluslar arası bayramı dahilinde ilk Romen lise
okulunun promosyonu yapılmıútır. Bu proje Makedonya’nın yanısıra bütün bölgede bir
ilktir.
Ocak 2007 yılında Makedonya Meclisi Avupa Parlamentosu üyeleri ile
Romenlerin sorunları için bir açık oturum düzenlemiútir. Bu oturum ‘Bilim eksikli÷ini veya
siyaset iste÷i yetersizli÷i’ olarak adlandırılmıútır. Bu oturuma Meclis Baúkanı, Dıúiúleri
bakanı, E÷itim Bakan yardımcısı, Avrupa Parlamento üyeleri, Makedonya milletvekilleri,
siyasi partiler, sivil toplum teúkilatları ve di÷er uluslar arası teúkilatlar katılmıútır.
Romen Dekadı çerçevesinde, Makedonya Hükümeti 8 Romen bilgilendirme
merkezi kurulmasına destek vermiútir. Bu merkezlerin amacı Romenleri bilgi alması ve
bilinçlendirilmesi, haklarını tanınmasına yerel ve sivil kurumları ile iúbirli÷in sa÷lanması
ve kolaylaútırılmasıdır. Bu proje Mart 2007 yılında yürürlü÷e girdi ve Üsküp,
Kalkandelen, Gostivar, Manastır, Pirlepe, øútip, Kumanova ve Delçevo’da
gerçekleútirildi. Amaç onların yerel kurumlar ile ba÷lanmasıdır:øú bulma sosyal iú
merkezleri, sa÷lık kurumları, yerel yönetim bireyleri, belediye, e÷itim, yerel seviyede
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e÷itim konsey üyeleri, yerel inúaat sektörü. Bu projede 8 Romen sivil teúkilar örgütü ile
iúbirli÷i yapılmıútır.
Romenlerin sa÷lık hizmetlerine yaklaúımı Sa÷lık Bakanlı÷ı tarafınfan verilen
aúa÷ıdaki yorumlarda ayrıntılandırılmıútır.
Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti farklı etnik toplulukları mensupları arasında
iúlevsel siyasi diyalo÷un gerçekleúmesi yönünde çok aktiftir. Diyalog devamlı bir hale
getirilip onların verimli sonuçları noktalanmaktadır. Söylenmesi gereklidir ki bu
mekanizma siyasi diyalo÷u sa÷lıyor ve aynı anda herkese sunulmuútur. Bazı
konumlarda her tarafta aynı düúüncede olmasa da onların uyum sa÷laması, siyasi
kültürlerine aittir, kanunların ekiskliklerine yada kurumlara ba÷lı de÷ildir. Bu tür sorunlar
sadece Makedonya özgü de÷il, birçok develetlerde de görülmektedir. Bu tür sorunlara
yaklaúım ve çözümleme yönünde büyük anlayıú ve sabır gerekmektedir.
Yetkili bakanlıklar ve di÷er yetkili organlar úu yorumları verdiler:
Kültür Bakanlı÷ı
Danıúma kurulu düúüncesine verilen notlara göre, farklı toplulukların kültür kimli÷i
ve kültür mirasının geliúimine deste÷in uyumsuzdur. Bu do÷rultuda, Kültür Bakanlı÷ı
2004 Mart ayında getirilen kültür mirasını koruma konunu do÷rultusunda, kültür mirası
Makedonya Cumhuriyetinde temel de÷er olarak korunarak Makedonya Cumhuriyeti’nin
bütün bölgelerinde korunmuútur.
Kültür mirasının korunması, de÷eri, anlamı ve yıpranma seviyesine göre
yapılmaktadır. Zamanı, yeri ve yapılma úekli, kimin tarafından yapılmıú, sahibi kim veya
kimin tarafından miras olarak kullanılmaktadır; di÷er yandan acaba dini anlam taúır mı
veya hangi din mensubiyetine ba÷lı oldu÷u bakılmaz.
Makedonya Cumhuriyeti bölgesinde kültür mirası var olan evrensel de÷erlerin
kanıtıdır. Kültür mirası kanunda tazdiklenmiú kriterlere göre korunmaktadır. Milli de÷eri
yüksek, insanlık, tarih, kültür, sanat , bilim ve teknik geliúim için evrnensel de÷eri olan,
özel bir stile ait veya kültür, sanat, bilim ve teknik geliúiminde etki yapan yapıtlar önemli
kültür mirası olarak korunmaktadırlar. Belli bir yapıtın koruma altına alınması için tek
kriter onun de÷eridir, dini veya baúka bir karakteri veya hangi din mensubiyetine ba÷lı
oldu÷u önemli de÷il.
Osmanlı ømparatorlu÷u Makedonya Cumhuriyetinde uzun yıllar hükmetmek
sonucunda islam mimarlı÷ına ait bir çok yapıt var. Bu yapıtlar islam sanatı için güzel
örneklerdir. Geçen dönemde bu yapıtlar koruma altına alınmıú ve aynılarının tanıtımı
için önlemler alınmıútır.
Folklor, adetler, eski zanaatlar ve di÷er benzer de÷erler, özgür yapıcı aktiviteler
insanların, milliyetlerin ve toplulukların kimli÷ini gösteriyor. Makedonya yasalarında ilk
defa kültür mirası kanunu manevi kültür mirası kategorisini getiriyor. Bu do÷rultuda
manevi de÷erler de koruma altına giriyor. Devlette yaúayan toplulukların folkloru,
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adetleri ve geleneklerine Makedonya Cumhuriyeti büyük önem vermektedir ve
yapıcılı÷ın çeúitli formlarını desteklemektedir.
Danıúma kurulunun økinci Kanaatinde yer alan 74 ve 75 fıkrasına dayanarak
yapılan tavsiyede, siyasette verilen kararlara önem gösterilmelidir. Ço÷unluk olmayan
toplulukların dini yapıtlarını, camilerini ve kültür heykellerini onarımı için Hükümet
finansal yardım yapmaya karar verdi. Bu konu ile ilgili bir çok karar alınmıútır; bunların
arasında Kalkandelen’de Arnavut dilinde tiyatro inúaatine, Üsküp’te Arnavutoloji
Enstitüsünün kurulmasına, Üsküp’te milli kahraman øskender Beg heykeline destek ve
Kalkandelen üniversitesi kütüphanesine finansal yardım.
Hukuki çapta, Devlet tarafından farklı toplulukların kültür kimlik geliúimindeki
deste÷ini Devlet bayramları kanunundaki önergeler ile somutlandırılmıútır. De÷iúmeler
yapılarak, dini bayramlar ve ço÷unluk olmayan toplulukların bayramları (Arnavut, Türk,
Sırp, Romen, Ulah, Boúnak, Yahudi toplulu÷u) devlet bayramları olarak ilan edilmiútir.
Hükümet Baúkanının inisiyatifi üzerine; ve uluslar arası çaba do÷rultusunda
kültürler ve dinlerarası diyalo÷un geliúimi için, Makedonya Cumhutiyeti Hükümeti 26-28
Ekim 2007’de gerçekleúecek olan Dinler ve Medeniyetler arası diyalog için dünya
konferansına evsahipli÷ini yapacak.
øçiúleri Bakanlı÷ı
Kiúisel evraklar – 20, 131, 132, 133 fıkraları
Pasaport çıkarma prosedüründe tamamen Makedonca’dan farklı dilde konuúan
vatandaúların dilini kullanma hakkı uygulanmaktadır, daha do÷rusu dilekçe ve formlarda
kimlik bilgileri yazılırken, ana dili kullanılmaktadır.
Aralık 2004 yılından pasaportlarda makedon dili ve kiril alfabesi dıúında arnavut
dili ve alfabesi kullanılmaktadır.
Nisan 2007’den itibaren ‘Yeni kiúisel evraklar’ projesinin uygulanması
çerçevesinde, resmi dil dıúında konuúan vatandaúların (Sırpça, Boúnakça, Türkçe,
Ulahça) iste÷i üzerine ad ve soy adları konuútukları dil ve alfabe ile yazılabilir.
Milli azınlık topluluklarına, kendilerinin iste÷i üzerine kiúisel evraklarındaki kiúisel
isimleri kendi dil ve alfabesinde yazılmaktadır.
Kiúisel evraklar verme do÷rultusunda, resmi dilden farklı konuúan vatandaúların
dil kullanımı uygulayan yasalar tamamen geçerlidir.
ùu anda, Makedonya Cumhuriyetinde makedon dili ve kiril alfabesi ve arnavut dili
ve alfabesi ile kimlikler çıkartılmaktadır.
Kiúisel evraklar projesi çerçevesinde ve kimlik kartı kanunun de÷iúmeleri
(Makedonya Cumhuriyeti Resmi gazetesi no.19/2007) ile 1,2,3,4 ve 5 fıkralarına
dayanarak 1 Ekim 2007’den itibaren Makedoncadan farklı dilde konuúan vatandaúların
iste÷i üzerine kimlik kartlarında kendi dillerini kullanarak kimlik kartı çıkarabilirler.

5

Kiúisel evraklar projesi çerçevesinde, karayollar trafi÷ı kanunundaki de÷iúmeler
kanunu (Makedonya Cumhuriyeti Resmi gazetesi no.19/2007) kararların yürürlü÷e
geçmesi ile birlikte 1 Ekim 2007 yılında, vatandaúların kendi iste÷i üzerine ehliyet
belgelerinde kiúisel ismi makedonca dili ve kiril alfabesinin yanısıra kullandı÷ı dilde de
basılacaktır.

Madde 11, fıkra 130
Makedonya Cumhuriyeti vatandaúlarının kiúisel evrakları, nüfüs do÷um
kaydındaki kiúisel bilgiler do÷rultusunda verilmektedir. E÷er vatandaú kendi kiúisel
ismini veya ismini veya soyismini de÷iútirmek istiyorsa, Kiúisel isim kanunu (Makedonya
Cumhuriyeti Resmi gazetesi no.8/95) do÷rultusunda dilekçe vererek iste÷i üzerine ve bu
kanundaki bütün úartlar do÷rultusunda de÷iútirme yapabilir. Aleni ahlak ihlali yapmadı÷ı
taktirde, kiúisel ismini seçme yönünde kanunda hiçbir yasaklama yoktur.
Kiúisel isimlerin transliterasyonu (harf çevirisi), makedonca dilinin daha do÷rusu
transliterasyon yapılacak olan dilin imla kurallarına göre yapılmaktadır.
Birinci devirdeki sonuçların analizi ve toplulukların kullandı÷ı dillerin úimdiki
durum do÷rultusunda, terminoloji ayarlamaları yapılması gerekmektedir. Bu ayarlamalar
Makedonya Cumhuriyeti vatandaúlarının kiúisel evrakları ile uyumlu olan yasal kararlar
do÷rultusunda, daha do÷rusu Kimlik yasası do÷rultusunda yapılmalıdır.
Sa÷lık Bakanlı÷ı
Sa÷lık Bakanlı÷ı, Kanaatin 57 fıkrasındaki kararı ile aynı fikirde de÷il. Bu karara
göre Romenlere yapılan sosyal yardım ve sa÷lık sigortası büyük sorun, ayrıca
hastanelerde ayrım problemleri, ilaç ulaúma yönünde zorluklar ve hizmet ödemedeki
zoruklar belirtilmektedir. Bu karar do÷rultusunda Sa÷lik Bakanlı÷ı úunları belirtmektedir:
-

Etnik ayırım yapılmadan tüm Makedonya Cumhuriyeti vatandaúları Sa÷lık
Sigortası Kanunun 3.Maddesi 1.Fıkrası kararları (Makedonya Cumhuriyeti resmi
gazetesi no. 38/91, 46/93, 55/95, 10/4, 84/2005, 111/2005, 65/2006 ɢ 5/2007)
do÷rultusunda sa÷lık sigortasından yararlanmaktadır. Buna göre ‘Herkesin kendi
sa÷lı÷ını koruma hakkı var’.

-

Sa÷lık sigortası alanında vatandaúların eúitli÷i Sa÷lık Sigorta Kanunun
2.Maddenin 2.Fıkrasındaki kararlar (Makedonya Cumhuriyeti Resmi gazetesi no.
25/00, 34/00, 96/00, 50/01, 11/02, 31/03, 84/05, 37/2006, ɢ 36/2007) ile
belirtilmektedir. Buna göre, ‘Bu kanunda belirtilen úartlar do÷rultusunda, mecburi
sa÷lık sigortası sa÷lık hizmetlerin teminatı ve dayanıúma, eúitlik ve do÷ru yönde
harcama ilkeleri do÷rultusunda maddi destek için tüm Makedonya Cumhuriyeti
vatandaúlarına yapılması kararlaútırılmıútır.’

-

Sa÷lık sigorta kanunu, Makedonya Cumhuriyeti bütçesinden finanse edilen
sa÷lık sigortası için yıllık programlar getirmeyi öngörmektedir. Bu programda
belirtilen aktiviteler din, milliyet veya baúka uyruk veya sigorta konumu ayırımı
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yapılmadan tüm halka uygulanmaktadır. Bu program aktiviteleri belirlenirken,
özellikle dikkat edilenler arasında; riskli sınıflar ve geliúmemiú bölgelerdir.
Salıksal hastalıkları denetim için yapılan aktiviteler içeri÷inde özellikle önem
gösterilenler arasında; içme suyun kalite kontrolu, belli bölgelerin dezenfekte ve
dezensekte edilmesi, STK iúbirli÷i ile sa÷lık e÷itimi. Bu programlar, iúsizler ve
herhangi bir sebepten dolayı sigortalı olmayanlar için belirli sa÷lık hizmetleri
sunmaktadır.
-

Sa÷lık Bakanlı÷ı ve uluslar arası organizasyonların deste÷i ile Romenleri ço÷un
yaúadı÷ı ùuto Orizari Belediyesinde gençlere hizmet eden ofis açılmıútır. Bu
ofiste belediyedeki gençlere yönelik e÷itimsel sa÷lıklı hizmetler sunulmaktadır.

-

Küresel fon’dan GRANT aracılı÷ı ile desteklenen Romen nüfusüne yönelik
HIV/AIDS ve verem programların çerçevesi dahilinde belli aktiviteler yer
almaktadır.

-

Makedonya Cumhuriyetinde doktorların, diú hekimlerin ve eczacıların
profesyonel birliklerin deontoloji kılavuzları bahsedilmesi gerekmektedir. Bu
do÷rultuda Makedonya’da doktor, diú hekimi veya eczacı olarak görev yapan
kiúiler kendi mesleklerinin gelene÷ini ve onurunu korumaya yükümlüdürler ve
profesyonel görevlerini yerine getirdikleri zaman cinsiyet, yaú, etnik mensubiyet,
ırk, siyasi görüú, cinsel seçim, zorundadırlar, sosyal ve ekonomi konum ayırımı
yapmayacaklardır.

-

Kamu denetçisi’nin(Ombudsman) sundu÷u raporun bilgilerine dayanarak, 2006
yılından beri Romen-hastalara sa÷lık personeli tarafından ayrımcılı÷ın
yapılmadı÷ı belirtilmektedir.

Radyo yayın konseyi
10 Mayıs 2007 yılında düzenlenen toplantıda Makedonya Cumhuriyeti için
getirilen økinci Kanaatteki yorumları incelerken, Radyo yayın konseyi økinci Kanaatte var
olan önergeler, medyaya ve bu alandaki profesyonel kiúilere yönelik oldu÷unu saptadı.

Dini topluluklar ve dini gruplar iliúkileri için Komisyon
Din hakları sunulması ve tanınması Makedonya Cumhuriyeti Anayasası’nın 9, 16
ve 19 Maddeleri ile düzenlenmiútir.
Makedonya Cumhuriyeti Anayasası’nın 9.Maddenin kararları ile, Makedonya
Cumhuriyeti vatandaúları dini haklara eúittir ve ırk, ten rengi, cinsiyet, milli ve sosyal
kökler, siyasi ve dini görüúler, maddi ve toplumsal statüsüne bakılmamaktadır.
Makedonya Cumhuriyeti Anayasası’nın 16.Maddesinde görüú ve görüúün
kamuoyuna ifade edilmesi, bilinç özgürlü÷ü garanti edilmekte.
Makedonya Cumhuriyeti Anayasası’nın 19.Maddesine göre din özgürlü÷ü
garantilenmiútir.
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‘Özgür ve aleni, yalnız veya grup olarak din sunumu garanti edilmekte.’
Makedonya Cumhuriyeti Anayasası’nın 7.ci De÷iútirgesine göre Makedonya
ortodoks kilisesi, Makedonya øslam Birli÷i, Katolik kilisesi, Protestan kilisesi, Yahudi din
birli÷i ve di÷er dini birlik ve dini gruplar devletten ayrıdır ve hukuka önünde eúittir.
Makedon Ortodoks Kilisesi, Makedonya øslam Birli÷i, Katolik Kilisesi, Protestan
kilisesi, Yahudi dini birli÷i ve di÷er dini birlikler ve dini gruplar dini okullar açmaya ve
geçerli kanunlara göre sosyal ve yardımlaúma kurumları kurmakta özgürdür.
Makedonya Cumhuriyeti Anayasası’nın 7.ci De÷iútirgesine göre dini topluluklar
ve dini gruplar kanunlara uyularak sosyal ve yardımlaúma kurumları kurmakta
özgürdürler.
Dini toplulukların tüzü÷ü ve dini grupların kurulması Din birlikleri ve dini gruplar
kanununa (Makedonya Cumhuriyeti Resmi gazetesi no.35/97) göre düzenlenmektedir.
Milli etnik topluluklar arasında dini topluluklar sicilinde hiçbir mahcubiyet
görülmemektedir.
Makedonya Cumhuriyetinde dini sunum özgürlü÷ü ve dini birlik veya dini gruplara
mensubiyet garanti edilmekte. Dini birlikler ve dini gruplar Kanunun 4.Maddesine göre,
vatandaúlara kendi dini özgürlüklerini kullanma yönünde engelleri yasaklamaktadır:
‘Vatandaúın din birli÷ine veya dini grubuna zorunlu olarak katılması veya
katılmasının engellenmesi yasaktır.
Vatandaúların
engellemek yasaktır.

din

vazifelerine

zorunlu

olarak

katılımı

veya

katılmasını

Anayasa’da bulunan din haklarına göre, vatandaú dini iúler yapmasına, katılımına
ve baúka din sunum çeúitlerinde özgürdür ve kısıtlanamaz’
Makedonya Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Dini birlikler ve dini gruplar
kanunundaki maddelerin kaldırılması için 2 karar aldı:
Madde 3, fıkra 1; madde 10; madde 11, fıkra 2; madde 13; madde 14 ve madde
22, fıkra 2 ve 19 ve 23 maddeleri.
Anayasa Mahkemesinin bu iki kararın do÷rultusunda, belli de÷iúmelerin
kestirilmesi Dini birlik ve dini gruplar kanunun de÷iúmesi de÷ildir, bu sadece belli
de÷iúmelerin kestirilmesidir. Anayasa Mahkemesi’nin çalıúma kurallarına göre kanun
de÷iúrtirme hükmü yoktur. Anayasa Mahkemesi sadece ona verilen önergenin
Anayasaya haykırı olup olmadı÷ını bu do÷rultuda belli maddeleri veya tüm kanunu
çıkarabilir.
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Makedonya Cumhuriyetinde dini topluluklar ve dini grupların sicillenmesi hangi
millet topluluklarından mensup olduklarına göre de÷il, hangi dini sunum çeúitlerine göre
yapılır.
Makedonya Cumhuriyeti Anayasası’nın Madde 8, Fıkra 1, nokta 1’de de
tazdiklendi÷i gibi: ‘Makedonya Cumhuriyeti anayasanın temel de÷erleri: insanın temel
özgürlükler ve haklar, uluslar arası hukukta ve anayasada belirlenmiútir.’ Buna serbest
düúünce hakkı, dini bilinç, dinin de÷iútirmesi yalnız mı ya da grup halinde mi, özel ya da
açık dini müeseselerinde dini e÷itimde ve dini gösteriler de dahildir. Bu do÷rultuda bu
önergeler kattiyen ayrımcılıklı olamaz.
Yakında, Kilisenin, Dini birli÷in ve dini grubun hukuksal tüzü÷ü için yeni,
demokratik ve liberal Kanun getirilmesi bekleniyor. OSCE/ODIHR ve Venedik
Komisyonu ile yapılan açık danıúmalarda aynısı oluúturulmuú ve bu alanda uluslar arası
standardlar ve Makedonya’daki özel görünüú göz önünde alınmıútır.
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Kamu kuruluúlarında ve kamu kuruluúları tarafından milli etnik toplulukların
iletiúim için dillerin kullanımı – Çerçeve Anlaúmasının 10.Maddesi
Toplulukların hakça temsilin yükseltilmesi ve aynı zamanda onların ana dillerini
kullanımı uygulaması yönünde 2006 yılının sonunda Hükümet kamu ve adliye
kuruluúlarında 99 Arnavut tercüman almasına karar verdi. Bu süreç 2007 yılında devlet
yönetiminde 200’den fazla develet görevlilerine iú imkanları açılarak devam etti.
(Danıúma kurulunun økinci Kanaatindeki 129 ve 229 Fıkraları içeri÷indeli öneriler
do÷rultusunda).
Meclisin yeni sunulan øúlem kuralında 20% Makedonya vatandaúları toplulukların
dilinde konuúmaları sa÷lanmıútır. Bu uygulama hem mecliste hem de meclis
komisyonlarında gerçekleúecektir. Bu sunum emekli iúlem kanununa göre 2002 yılından
daha çok geliúmektedir.
E÷itim alanı dahilinde e÷itime katılım ve eúitlik kapsamındaki önlemler - Çerçeve
anlaúmasının 12.Maddesi
E÷itimde e÷itim kanunu de÷iúmiú ve 9 yıllık ilkokul okuma gerçekleútirilmiútir. Din
bilgisi ilkokullarda okutulmaya baúlayıp, bu tür ö÷renimin amacı genel de÷erlerin
ilerlemesi ve çocukların birey olarak dini geliúmesidir.
Nisan 2007 yılında orta okul kanununa yeni maddeler eklenip, Orta okulların
zorunlu ve parasız olmalarına karar verilmiútir. Amaç, e÷itim seviyesini yükseltip, bütün
vatandaúların ve toplulukların e÷itimde yükselmesidir. Bundan önce topluluklar kendi
ana dilinde okumak için zorluk çekmiú ve bu yüzden Hükümetin amacı her topluluktan
iúsizli÷i azaltmak ve sosyal haksızlı÷ı ve ayrımcılı÷ı önlemektir.
Sonuç
Makedonya cumhuriyeti hükümeti Danıúma kurulunun gözetimine va çalıúmalarına
büyük saygı göstermektedir, ayrıca çerçeve anlaúmasnın uygulamasına büyük önerm
veriyor ve bunun bir pan-avrupa süreci olması gerekti÷ini benimsemektir.

10

