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Önsöz
Almanya’da sadece b rkaç b n Roman Holokost ve Naz toplama kamplarından sağ çıkmıtır.
Sağ kalanlar a le fertler n n ve yakınlarının b rçoğunu kaybetm ; mülkler ne zarar ver lm  ve el
konmu b r halde hayatlarını yen den kurmaya çalıırken olağanüstü zorluklarla karılamıtır.
Çoğunun sağlığı bozulmutur. Tazm nat almaya çalıanların bu talepler yıllarca redded lm t r.
H tler sonrası dönemde sağ kalanlara adalet sağlanmamıtır. Roman halkına yönel k k tlesel katl amın Nürnberg Mahkemes ’nde konu ed lmemes d kkat çek c d r. Roman soykırımı kamusal
söylemde neredeyse h ç tanınmamıtır.
Aynı dönemde Avrupa’nın d ğer yerler ndek fa st rej mler n Romanlara karı led ğ suçlar
da kamusal söylemde yer bulmamıtır. İtalya’da 1926 yılında çıkarılan b r genelge “ülkey , t p k
Ç ngene yaam tarzının gereğ olan ve b l nd ğ g b güvenl k ve kamu sağlığı bakımından b r
tehl ke oluturan Ç ngene arabalarından tem zlemek” amacıyla bütün yabancı Romanların
sınırdıı ed lmes n buyurmutur.
Em r, amacın “Ç ngene varlığını can ev nden vurmak” olduğunu açıkça bel rtm t r. Fa st
İtalya’da bu genelgen n ardından ayrımcılık ve zulüm gelm t r. B rçok Roman özel kamplarda
gözaltına alınmı; bazıları da Almanya ve Avusturya’ya gönder lm  ve ardından öldürülmütür.
Romanya’dak fa st “Dem r Muhafızlar” rej m , 1942’de Romanları sınırdıı etmeye balamıtır. Tıpkı Yahud ler g b , yaklaık 30 000 Roman da açlık, hastalık ve ölümle yüz yüze geld kler
D nyester Nehr ’n n kıyısına get r lm t r. Bu pol t ka değ ene kadar bu nsanların ancak yarısı
k yıllık aırı meakatten sağ çıkab lm t r.
Avrupa’da Romanlara karı uygulanan baskının tar h Naz dönem ve fa st dönemden önces ne
uzanır. Aslında yüzyıllarca ger ye, Romanların H nt Yarımadası’ndan göç ett kler tar he g der.
Romanlar, ler kötü g tt ğ nde ve yerl halk sorumluluk almak stemed ğ nde kolaylıkla günah
keç s olarak kullanılab len yabancılar olarak görülmülerd r. Baskı yöntemler zaman ç nde
değ m  ve kölelet rme, zorunlu as m lasyon, hap s ve k tlesel katl amı kapsamıtır.
B rçok Avrupa ülkes nde, Romanlara karı yapılan toplu mezal me da r hak katler ortaya çıkarmak üzere hak kat kom syonları kurulmalıdır. İdeal olanı bunun Avrupa çapında b r g r  m
olmasıdır. Bu suçlarla lg l tam b r hesaplama ve bu suçların tanınması, Romanlar arasında
toplumun genel ne karı güven n b r ek lde ger gelmes n sağlayab l r.
Bugün b rçok Romanın, yetk l makamları hala b r tehd t olarak görmes h ç aırtıcı değ ld r.
Kayıt yaptırmaları stend ğ nde ya da parmak zler alınacağı zaman en kötü ht mal düünürler.
Bu, günümüzdek ant -Roman söylemle geçm te Avrupa’da Naz ler n, fa stler n ve d ğer aırı
uçların kullandıkları d l arasında nasıl benzerl kler gördükler n açıkladıkları zaman, daha da
anlaılab l r olmaktadır.
Romanlar yakın zamanlarda dah aırtıcı derecede  ddetl açıklamalarla topluca suçlu olarak
damgalanmıtır. Bunun b r örneğ Fransa’da yaanmıtır. Fransa Hükümet Temmuz-Ağustos
2010’da, d ğer AB ülkeler nden gelen Roman göçmenler n, gerek rse zor kullanılarak sınırdıı
ed lmes ne karar verm t r. Hükümet n kampanyasına Roman karıtı söylem n apaçık b r
b ç mde kullanılması el k etm t r. Roman halkı b r bütün olarak suçlu sayılmıtır. Varlıkları
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“kamu güvenl ğ ” ç n b r tehd t olarak tanımlanmıtır k bu, normal koullarda, barıın ve
devlet n bekasının tehl kede olduğunun düünüldüğü olağanüstü koullarda kullanılan b r
hukuk ter m d r.
Romanlar le suç arasında var olduğu dd a ed len bağlantı, nefret söylem nde sık sık tekrarlanan b r nakarattır. Eğer kafalar rasyonel b r f k r alıver  ç n yeter nce açık olursa bu yaklaım çürütüleb l r ve yanlı anlaılmalar g der leb l r. Elbette bazı Romanlar suç led kler ç n
hüküm g ym lerd r. Bazıları da kaçakçılar tarafından sömürülmü ve kullanılmıtır. Toplumsal
olarak marj nallet r len ve yoksulluk çeken nsanlar, bar z nedenlerden dolayı b rçok ülken n
suç stat st kler nde fazla yer tutarlar. Bu nsanların, mevcut adalet s stem nde dezavantajlı b r
durumda oldukları da doğrudur k bu da bu konudak ver ler etk lemekted r.
Bu sorunlar, büyük çoğunluğunun yasalarla b r problem olmayan Romanların tamamının
damgalanması ç n h çb r mazeret tek l edemez. B r grubun bazı üyeler n n yapmı olab leceğ
eyler ç n bütün grubun suçlanmaması gereğ çok öneml b r et k lked r.
Önde gelen pol t kacıların yabancı dümanı açıklamalarının sonuçları küçümsenmemel d r. Bazı
çarpık z hn yetler bu tür açıklamaları nt kam ve hatta f z ksel saldırı zn olarak anlayab lmekted rler. İtalya’da, 2008 seç mler sırasında bazı adayların esef ver c açıklamalarının ardından
Roman b reylere ve Roman kamplarına yönel k ç rk n  ddet olayları yaanmıtır. 2008-2009’da
Macar stan’da aralarında be yaında b r çocuğun da bulunduğu altı Romanın acımasızca öldürülmes , nefret söylem n n kızıtırdığı b r ortamda gerçeklem t r.
Ç ngene karıtlığı bugün b rçok Avrupa ülkes nde aırı uçlardak gruplar tarafından yen den
st smar ed lmekted r. Çek Cumhur yet ve Macar stan’da Roman b reylere karı çete saldırıları
yapıldığı b ld r lm t r.
Romanların en fazla karılatıkları devlet tems lc ler pol slerd r. Z yaretler m sırasında, çe tl
ülkelerde Roman topluluklarıyla pol s arasındak kötü l k ler n bel rt ler ben aırtmıtır.
B rçok Roman, aırı uçların saldırıları sırsında pol s tarafından yeter nce korunamadıklarına
da r kes n ve açık örnekler verm t r. Daha da kötüsü, bazen pol s memurlarının b zzat  ddet
uygulamasıdır.
Ç ngene karıtlığı bütün Avrupa’da yaygınlığını sürdürmekted r. Ekonom k sorunların yaandığı
dönemlerde hırsını günah keç ler nden çıkartma eğ l m n n arttığı görülmekted r k Romanlar
da bu konuda kolay b r hedef g b görülmekted r. Ulusal ve yerel pol t kacılar çıkarlarını gözetmey b r kenara bırakıp farklı kökenlerden gelen nsanlara ayrımcılık yapmama ve onlara saygılı
olma lkeler n savunmalı ve bu lkelerden yana olduklarını yüksek sesle d le get rmel d rler. En
azından pol t tkacıların kend ler Roman karıtı söylemden kaçınmaldır.
B rtakım somut adımlar atılab l r. Romanlara karı geçm te yapılan mezal m okullardak tar h
dersler nde okutulab l r. Pol s memurları g b öneml meslek mensupları, Romanları nefret suçlarına karı koruma konusunda eğ t lmel ve hatalı davranmaları hal nde d s pl n lemler ne
tab tutulmalıdır.
En öneml konu se seç lm  pol t kacıların ahlak önderl k yapmaları gereğ d r: Onlar herkes n nsan haklarına saygılı olmayı ve bu hakları yüceltmey taahhüt etmel ve prat kte de böyle
yaamalıdırlar.
Günümüzde Avrupa’da Romanlara yönel k uygulanan pol t kalara l k n bu değerlend rmen n
ayrımcılığa ve marj nallet rmeye b r son vermek ç n yapılması gerekenler hakkında yapıcı b r
tartıma balatacağını üm t ed yorum.
Thomas Hammarberg
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Özet
Romanlar ve Gezg nler (Travellers) b r arada Avrupa’nın en gen  azınlık grubunu olutururlar.
Kom ser, Avrupa Konsey üyes devletlere yaptığı z yaretler sırasında Romanlara ve Gezg nlere
yönel k ayrımcılık ve d ğer nsan hakları st smarlarının vah m noktaya geld ğ n ve h çb r Avrupa
devlet n n, bu azınlıkların üyeler n n nsan haklarının korunması konusunda tam anlamıyla
baarılı b r geçm ler n n olmadığını gözlemlem t r. Bu görü, Avrupa’dak Romanların ve
Gezg nler n nsan haklarına da r kapsamlı b r raporun hazırlanmasına yol açmıtır.

Ç ngene Karıtlığı
Bu rapor, Ç ngene karıtlığının Avrupa’da der n kökler n n olduğunu göstermekted r. Hayatı
boyunca Romanlarla veya Gezg nlerle h ç karılamamı olan b rçok nsan, rahatlıkla Roman
vaya Gezg n görünüü ve davranıı hakkında detaylı, kl elerle dolu tar fler yapab lmekted r.
Toplum ve kanaat önderler ve kurulular – hem seç lm  görevl ler hem de d ğerler – ırkçı ve
damgalayıcı söylem kullanarak, Romanlara ve Gezg nlere açıkça hakaret etm lerd r. Bazı
durumlarda bu sözler, Romanlara yönel k  ddet n, – çeteler n led ğ  ddet ya da katl amlar
g b – tev k ed lmes olarak anlaılmıtır. Kom ser, seç m kampanyaları sırasında yapılanlar da
dah l olmak üzere, ant -Roman konumaların heps n n güçlü b r ek lde kınanması ve nefret
kıkırtmaya da r hükümler n ç ğnenmes hal nde de cezalandırılması gerekt ğ görüünded r.
S yasal part ler de ırkçı d l engellemek üzere otokontrol sağlayan önlemler ben msemel d r.
G derek daha fazla Avrupa ülkes nde aırı sağcı gruplar, açıkça Romanları ve Gezg nler hedef
göstermekte, bazı durumlarda se toplum kes mler n bu nsanlara karı atelemekted r. Bu tür
aırı gruplar nternette g derek daha faal olmaktadır k nternet ortak görüe sah p aırı sağcı
gruplar arasında güçlü sınır-ötes b rl ğ ne olanak tanıyan b r ortamdır. Bu gruplar, nefret
müz ğ konserler düzenlemek de dah l olmak üzere çe tl tekn klerle gençler yanlarına çekme
konusunda faal olarak çalımaktadır. V g lante (kanun yetk s olmadan zorla düzen sağlamaya
çalıan -ç.n) ve param l ter gruplar genell kle ün forma g yerek, s lah taıyarak, ve sözel ve f z ksel
tehd tler kullanarak ve k tlesel protestolar gerçeklet rerek Romanların etrafında ördükler ağı
g derek sıkılatırmaktadırlar. Bu aırı grupların üyeler n n Romanları hedefleyen b rçok nefret
suçunun köken nde yer aldıkları anlaılmıtır. Kom ser, s yasal part ler de dah l olmak üzere
ırkçılığı tev k eden kuruluların f nansmanının b r an önce durdurulmasını önermekted r.
Devletler, aırı uçlardak part ler n demokrat k toplum standartlarıyla ve değerler yle çel t kler
kanaat olutuğu zaman bu part ler kapatmayı da değerlend reb lmel d r.
Ç ngene karıtı kl eler de Avrupa medyasında yaygın b r ek lde kullanılmakta ve sürekl canlı
tutulmaktadır. Çok sayıda gazete ve telev zyon Romanlar ve Gezg nler hakkında sadece toplumsal
sorunlar ve suç bağlamındak haberlere yer vermekted r. Kom ser, medyadak olumsuz Roman
bet mlemes ne son vermek ç n otokontrole ve et k gazetec l ğe ht yaç olduğunu vurgulamıtır.
İnternet n, Roman karıtı nefret söylemler n ve  ddet örgütlemek üzere kullanıldığı b r bağlamda, çevr mdıı yasak olanın çevr m ç de yasak olması genel b r kural olmalıdır. Üye devletler
nternette ırkçılığı denetleyecek mekan zmalar oluturmalıdır. Bu mekan zmalar, Irkçılığa ve
Hogörüsüzlüğe Karı Avrupa Kom syonu’nun (ECRI) ırkçı, yabancı dümanı ve ant -Sem t k
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malzemen n nternet aracılığıyla yayılması le mücadele hakkındak 6 No’lu Genel Pol t ka
Tavs yeler le uyumlu olmalıdır.
Ç ngene karıtlığı, Roman tar h nde geçm te, özell kle İk nc Dünya Savaı sırasında yaanan
acıların yeter nce tanınmamasına da yol açab lmekted r. Roman mağdurlar hakkındak bu
pas f nkar, genell kle hatırlama ve anma törenler nde, medya haberler nde ya da resm tar h
met nler nde ve ders k taplarında sess zl k olarak ortaya çıkmaktadır. Kom ser, İk nc Dünya
Savaı sırasında yapılan Roman katl amının unutulmaması gerekt ğ n bel rtmekted r. Roman
tar h n öğretmek, İk nc Dünya Savaı sırasında yaanan Roman soykırımı hakkında farkındalık yaratmak ve hatıra alanları oluturmak ve bunları muhafaza etmek, üye devletler n
Roman mağdurlara saygı göstermek üzere yapab lecekler asgar eylerd r. Bütün Avrupa’dak
devletler, mevcut Avrupa Konsey Roman Tar h ne da r b lg notlarını kend ulusal d ller ne
çev rtmel d rler; böylece belgeler okullar da dah l olmak üzere mümkün olan en yaygın ulusal
bağlamda kullanılmı ve yaygınlamı olacaktır. Roman halkına yönel k mezal mle lg l tar h
gerçekler ortaya çıkarmak üzere hak kat kom syonları da kurulmalıdır – deal olanı bunun
Avrupa çapında yapılmasıdır.

Romanlara ve Gezg nlere Karı Irkçı  ddet
1989 sonrası Avrupa’da Romanlara ve Gezg nlere yönel k  ddet yaygın olup, son yıllarda c dd
vakalarda bel rg n b r artı görülmütür. Bazı bağlamlarda bu  ddet organ ze fa st ve neo-Naz
gruplar tarafından uygulanmıtır ve bu gruplar  ddet n planlanmasına ve hazırlıklarına katılmıtır. Bununla b rl kte Roman karıtı  ddet sadece organ ze gruplar tarafından lenmemekted r. Bazı durumlarda Roman olmayan gruplar, Romanlara ve Gezg nlere yönel k v g lante
 ddet olaylarına neredeyse spontane b r ek lde dah l olurken, baka durumlarda  ddet, herhang
b r özel pol t k deoloj s olmayan, sadece ırkçı nefret n mot ve ett ğ b reyler tarafından lenm t r. Bazı ülkelerde Roman karıtı  ddet farklı fa ller n b r araya gelmes yle lenm t r.
Son yıllarda bütünüyle ya da kısmen Roman nefret ne dayanan b r deoloj n n taraftarı olan
akımların gel mes büyük b r end e konusudur. Bu akımlar  ddet çeren ve b rçok vakada da
ölümcül sonuçları olan saldırılara yol açmılardır. Örneğ n gece nsanlar uyurken evler kundaklanmıtır. Bazı durumlarda kamu görevl ler , Romanlara ve Gezg nlere yönel k v g lante
 ddet n kıkırtılmasına b zzat katılmılardır. Kom ser, potans yel fa llere net b r mesaj vermek
ve kurbanları su st mal olaylarını b ld rmeye cesaretlend rmek üzere bu alanda göster len çabaların bütün sev yelerde ac len büyük ölçüde artırılması gerekt ğ n düünmekted r. Üye devletler,
pol s n ırkçı saldırıları ayrıntılı b r ek lde aratırmasını sağlamalı, bunu yaparken suç f ller n n
kaynağının ırkçılık olduğunu göz önünde bulundurmalıdır. Devletler ayrıca ırkçı olayları s steml
b r ek lde zleyecek mekan zmalar kurmalıdır.

Emn yet Güçler n n ve Adl Makamların Romanlara ve Gezg nlere Karı Tutumu
Kom sere Avrupa’nın her yer nden gelen haberler pol s n, Romanlara ve Gezg nlere yönel k
ayrımcılık uyguladığını ve kötü muamele yaptığını göstermekted r. Romanlar, hem gözaltı
mekanlarında hem de kamusal alanlarda – örneğ n Roman yerle mler ne yapılan pol s baskınları sırasında – pol s  ddet ne maruz kalmaktadır. B rçok vakada, bu tür f ller hakkında ceza
soruturma yürütüldüğünde bu f ler n bar z b r ek lde önyargılı ve ayrımcı olduğu görülmütür.
Kom ser, Avrupa İnsan Hakları Mahkemes ’n n (Strasbourg Mahkemes ) yürürlüktek çt hadının, üye devletler n bu tür durumlarda olası ırkçı temellere l k n etk l b r soruturma yürütmek
zorunda olduklarını açıkça bel rtt ğ n gözlemlem t r. Kom ser üye devletlere, Romanların ve
Gezg nler n emn yet tek latı yetk l ler ne olan güvenler n onarmak amacıyla bağımsız pol s
 kayet mekan zmaları kurma çağrısı yapmaktadır.

6

| Avrupa’dak Romanların ve Gezg nler n İnsan Hakları

Ücra Roman yerle mler n n, genell kle z ns z baskınlar düzenlemek suret yle pol s n özel lg s ne
maruz kaldığını bel rten çok sayıda rapor mevcuttur. Araba ya da d ğer taıtlardak Romanlar,
pol s n “durdurma ve arama” operasyonları sırasında ayrımcı b r ek lde hedef olmulardır.
Romanların uluslararası sınırlardan geçerken etn k prof llemeye maruz kaldığı vakalar da
b ld r lm t r. Kom ser, Romanların genel nüfustan farklı herhang b r pol s lem ne maruz
kalmaması gerekt ğ n n altını ç zm t r. Yasalar, ırkçı prof llemey açık b r ek lde yasaklamalı
ve pol s operasyonlarında makul b r üphe standardını yerlet rmel d r. ECRI’n n ırkçılıkla ve
pol s faal yetler nde ırkçı ayrımcılıkla mücadele hakkındak 11 No’lu Genel Pol t ka Tavs yes ’nde
de önerd ğ g b pol s n bu meselelerle lg l eğ t m alması gerekmekted r.
Roman tems lc ler, pol s n, keyf olarak mallarına el koyduğunu ya da haraç aldığını da b ld rm t r. Bu tür uygulamalar Avrupa İnsan Hakları Sözlemes ’n n (özel yaam ve a le yaamına
saygı duyulması hakkını koruyan) 8. Maddes ’n hlal edeb l r ve Romanların konut ve güvenl k
hakları da dah l olmak üzere d ğer nsan haklarından yararlanmalarını etk leyeb l r.
Ayrıca Romanlar, orantısız b r ek lde, keyf gözaltı önlemler ne maruz kalmaktadırlar. Kom ser,
bu alanda pol s n aırı güç kullanmasının sona ermes gerekt ğ ne ve Romanların keyf olarak
gözaltına alınmamalarını sağlayacak somut önlemler n alınması gerekt ğ ne nanmaktadır.
Romanlar ve Gezg nler le pol s arasında güven yen den na edecek, Romanların pol s tek latında e alınması ya da pol sle rt bat kurmak üzere Roman arabulucuların e alınması ve
eğ t lmes g b lave adımlar atılmalıdır.
B rçok ülkede Romanların tutukluluk kararları, dava ücretler ve hüküm konusunda ayrımcılığa
uğradığı görülmekted r. Romanlar, ceza adalet alanında u sorunlarla da karılamaktadır:
Mahkemede yeter nce tems l ed lememek, Romanlara tanık olarak yeter nce saygı duyulmaması,
çev r h zmetler n n yeters z olması. Roman b reyler mahkemeye çıktığında masum yet kar nes
lkes ne her zaman r ayet ed lmemekted r. Adl tak bata maruz kalan Roman sanıklara yönel k
ırkçı ayrımcılığı önleyecek, böylece bu k  ler n ad l b r mahkemede yargılanmalarını sağlayacak
adımlar atılması öneml d r.
Bu sorunlar, Romanların ırkçı ayrımcılık ve/veya d ğer st smarlarla lg l  kayetler ne, adalet
s stemler n n yeterl düzeyde karılık verememes neden yle daha da  ddetlenmekted r. Adalet
s stem n n ayrımcılığa karı tepk s n n etk l l ğ n artırmaya yönel k çabalar, ayrımcılık karıtı
etk l yasaların çıkarılması ya da mevcut yasaların güçlend r lmes n n yanı sıra  kayetlerle
lg lenecek ve yasaların uygulanmasına yardımcı olacak alt düzeyde b r mekan zma sağlayan
uzmanlamı kurulları da kapsamalıdır.

Romanların ve Gezg nler n Özel ve A le Yaamına Saygı
Roman Kadınların Zorla ve Zorunlu Olarak Kısırlatırılmaları
1970’l yılların baından t baren geç dönem komün zmde hortlayan ögen k (soy gel t rme
b l m – ç.n) görüler n etk s yle, Çekoslovakya’dak doktorlar, b rçok vakada Roman kadınları
zorla kısırlatırmıtır; bunu sosyal h zmet uzmanlarının yardımı da dah l olmak üzere, karar
merc ler n n ve ulusal yapıların desteğ n alarak yapmılardır. Komün zm n çöküünün ardından
kurulan yen hükümet bu uygulamaları durdurmaya çalımıtır. Bununla b rl kte bazı sağlık
mensupları bu uygulamayı hem Çek Cumhur yet ’nde hem de Slovakya’da, kend ler ne gebel kle lg l olarak ya da baka j nekoloj k lemler ç n gelen Roman kadınları, rızaları ve b lg ler
olmadan kısırlatırarak geç  dönem nde uzun b r süre sürdürmülerd r. Macar stan’da da bu
tür vakalar b ld r lm t r.
Kasım 2009’da, müteveffa Çek Ombudsmanı Otakar Motejl, 1980’ler n baından ber esk
Çekoslovakya topraklarında 90.000 kadar kadının kısırlatırılmı olab leceğ n bel rtm t r.
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Motejl’ n 2005 yılında konuyla lg l hazırladığı rapor, Çekoslovakya ve onun halef devletler nde
uygulanan zorunlu kısırlatırmanın meru yet hakkında yapılan en öneml çalımalardan
b r d r. 1990’dan sonra bu uygulamaya devam eden ülkelerden sadece Çek Cumhur yet , Kasım
2009’da bu “hata haller ” ç n resm olarak üzüntüler n bel rtm t r. Bu ülkeler n h ç b r nde,
bu uygulamaların mağdurlarının büyük çoğunluğu ç n ülke ç nde tazm nat ya da telaf mkanı
sağlayacak etk l b r çözüm yolunun var olduğu görünmemekted r. Kom ser lg l bütün ülkeler n bu uygulamaların yapıldığını kamuoyuna b ld rmeler , bundan üzüntü duyduklarını fade
etmeler ve mağdurlara destek sağlayacak etk l yasal çözüm mekan zmaları oluturmaları
gerekt ğ ne nanmaktadır. Mahkemede tazm nat taleb ç n geçerl olan zaman aımı uygulaması
mevcut engeller hesaba katmalı ve kurbanın kısırlatırıldığını lk fark ett ğ andan t baren
balatılmalıdır.
Zorla ve zorunlu kısırlatırmaların tekrarının engellenmes ç n, kısırlatırmalarla lg l olarak
hastaya düünme süres de tanıyan, özgür, önceden alınmı ve b lg lend r lm  b r rıza gerekt ğ n
açıkça bel rten yasa değ  kl kler n n ben msenmes öneml d r. Kadınların rızası ve b lg lend r lm  onayı olmadan onları kısırlatırmaktan sorumlu k  lere de yasal ve dar müeyy deler
uygulanmalıdır.
Roman Çocukların Biyolojik Ebeveynlerinin Elinden Alınması
Roman çocuklar, kurumsal bakım ve koruyucu a le dah l olmak üzere a le dıı bakım alan
çocuklar arasında aırı fazla tems l ed l rler. Bazı durumlarda Roman çocuklar a leler nden
sadece evler uygun ya da dayanıklı olmadığı ç n ya da ekonom k ve sosyal koulları tatm n ed c
olmadığı ç n alınmaktadır. Bazı ülkelerde kurumsal bakım alan Roman çocukların sayısının
yüksek olması komün st dönem n pol t kalarından kalan b r m rastır. Bu pol t kaya göre devlet,
özell kle de mahrum yet artlarında yaayan ya da b r engel olan çocukların yet t r lmes nde
a lelerden daha üstün tutulmaktaydı.
Üye devletler, Strasbourg Mahkemes ’n n çt hadıyla uyumlu olarak h çb r çocuğun sadece
yeters z konut koulları ya da a les n n madd durumu neden yle kurumsal bakıma yerlet r lmemes n sağlamak zorundadır. B r çocuğun kurumsal bakıma yerlet r lmes st sna b r durum
olarak kalmalı ve bu uygulamanın b r nc l hedef , çocuğun üstün yararını gözetmek olmalıdır.
Aynı zamanda evlat ed nme ya da koruyucu a le yanına yerlet rme de uluslararası standartlarla
uyumlu ve effaf prosedürlere dayanmalıdır.
Bazı Roman Gruplar Arasında Resmi Nikâhsız Birlikte Yaama ve Geleneksel Evlilik
Bazı Roman grupları resm n kâhsız (örf ve adetlere dayalı) ve geleneksel evl l k uygulamalarını sürdürmekted r. Bu gayr resm beraberl kler b r takım nsan haklarından yararlanılması
konusunda sorun tek l etmekted r. İlk olarak, re t olmayan küçükler söz konusu olduğunda
bu uygulamalar çocuk haklarını hlal edeb lmekte ve prat kte kadının k nc l poz syonunun
sürmes ne yol açmaktadır. İnsan hakları standartlarıyla uyum sağlanmaya çalıılırken genellet rmelerden ve bütün toplulukların damgalanmasından kaçınmaya azam gayret göster lmel d r.
Daha z yade eğ t me ve farkındalık yaratma etk nl kler ne odaklanılmalıdır. İk nc olarak, tanınmayan örf ve adetlere dayalı b r evl l k yapan yet k nler n, ekonom k ve sosyal haklara er  m
resm olarak evl ç ftlerden daha az avantajlı olab lmekte ya da toptan nkar ed leb lmekted r.
Strasbourg Mahkemes ’n n de vurguladığı g b , Romanlar da dah l olmak üzere azınlık gruplarının bu haklara er  rken dolaylı ayrımcılık mağduru olmalarını engelleyecek düzenlemeler n
yapılması gerekmekted r.
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Romanlar ve İnsan T caret
Kom sere ulaan raporlar, Avrupa’dak nsan t caret n n Romanları orantısız b r ek lde etk led ğ n bel rtmekted r. Romanların, c nsel sömürü, emek sömürüsü, ev ler nde çalıtırmak,
yasadıı evlatlık ve d lenc l k g b farklı amaçlarla nsan t caret ne maruz kaldıkları b ld r lmekted r. Roman kadınlar ve çocuklar her türlü nsan t caret mağdurları arasında aırı fazla tems l
ed lmekted r. İnsan t caret le lg l ulusal pol t kalar bel rlen rken, Romanların kırılganlığı h çb r
damgalama yapılmadan hesaba katılmalıdır. Koruma tedb rler emn yet tek latı görevl ler n n
eğ t m n ve Roman topluluklarını (özell kle de tecr t ed lm  ve toplumsal olarak dılanmı
olanları) hedefleyen farkındalık yaratma kampanyalarını da kapsamalıdır.

Romanların ve Gezg nler n Ekonom k ve Sosyal Haklardan Yararlanmaları
Eğitim Hakkı
Bütün Avrupa’da b nlerce Roman okula g tmem  ya da g tmemekted r ya da sınırlı b r eğ t m
alarak okulu terk etm t r. Bazı ülkelerde Romanların ve Gezg nler n k  sel evraklarının olmaması okula kayıt sırasında olumsuz b r etk yaratmaktadır. Toplu taımanın olmaması ya da
ulaımın f nanse ed lememes , okul malzemeler n n eks kl ğ n n yanı sıra ırkçı tehd tler okula
g tmek steyen Roman çocukların önündek d ğer engellerd r. Bazı ülkelerde Roman çocuklar
“evde eğ t m” g b alternat f s stemlere rağbet etmekted r. Gel  msel, z h nsel ya da f z ksel engell
b rçok Roman çocuk, bazı Avrupa ülkeler nde h ç okula g tmeyeb lmekted r. Roman çocuklar
okul önces eğ t m eks kl ğ n n sıkıntısını da çekmekted rler.
Eğ t mde Roman çocukları d ğer çocuklardan ayıran pol t kalar ve uygulamalar, Avrupa Konsey
üyes b rçok devlette mevcuttur. Eğ t mle lg l düzenlemeler, Romanların gerek kırsal mahallelerde gerek kent gettolarında zole topluluklar hal nde yaadıkları durumlarda sık sık ayrımcılığa
yol açmaktadır. Roman olmayan a leler n Romanların kalabalık olduğu okullardan çocuklarını
almaları da bütün okullarda f l ayrımcılığa yol açmaktadır. Normal okullarda b le Roman
çocuklar, sınıfın bel rl yerler nde oturmak ya da tamamen ayrı sınıflara konulmak suret yle
sınıflardak çoğunluktan ayrı tutulmaktadır. B rçok Avrupa ülkes nde yardımcı eğ t m sınıfları,
ayrı sınıflar ve sınıfta ayrımcılık vakaları b ld r lm t r.
Roman çocuklar bata z h nsel engell çocuklara mahsus okullar olmak üzere özel okullarda
da orantısız b r ek lde tems l ed lmekted rler. Çek Cumhur yet nde, D.H. ve d ğerler – Çek
Cumhur yet davasında Strasbourg Mahkemes ’n n, 2007 yılında verd ğ karara ve 2004 yılında
çıkarılan ve eğ t mde özel ht yaçlar hükmünü yen den yapılandıran yen b r Okul Yasası’na
rağmen ayrımcılık devam etmekted r. Roman çocukların %30’u halen haf f z h nsel engell
çocuklara özgü okullarda eğ t m görürken, Roman olmayan çocuklarda bu oranın %2 olduğu
tahm n ed lmekted r.
Bu uygulamalar baka ülkelerde de görülmekted r. Kom ser eğ t mde her türlü ayrımcılığa karı
olduğunu bel rtm  ve ayrımcılığa son veren, kapsayıcı b r eğ t m konusunda açık sözler ver lmes
ve ölçüleb l r lerlemeler kayded lmes konusunda çağrıda bulunmutur. Ayrımcılığa son ver lmes çocukların normal sınıflara entegre olarak eğ t mde baarılı olab lmeler ve s vr leb lmeler
ç n gerekl destek önlemler yle b rlet r lmel d r.
Bazı Roman topluluklarında kız çocukların a leler kızlarının evlenmek ve kend a les n kurmak
üzere okulu erken bırakmasını bekl yor olab l r. Çocuk evl l kler n n, kız çocukların okula g tmes n engelled ğ , dolayısıyla onların eğ t m hakkına olduğu kadar gelecektek  olanaklarına
da zarar verd ğ görülmekted r. Farkındalık yaratmak üzere alınan poz t f önlemler n Roman
kız çocuklarının okula kayıt olması konusunda lerlemeye yol açtığı görülmekted r.
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Her ne kadar Avrupa’dak bazı ülkeler 1960’lardan ber Gezg nler n eğ t mde sosyal yardım
almaları ç n pol t kalar gel t rm  ve uygulamı olsa da daha yapılacak çok ey vardır. Aslında
son yıllarda bazı ülkelerde Gezg n eğ t m konusunda önceden varolan önlemlerde b r azalma
görmektey z. Bu ülkelerde Gezg n çocukların, özell kle de a leler göçebe b r yaam tarzına sah p
olanların okula kayıt yaptırmasına özel d kkat göster lmes öneml d r.
Eğ t mde Roman d l , tar h ya da kültürü dersler ver l rken, genell kle bu dersler öncel kl olarak
ya da sadece Roman çocukları hedeflemekted r k bu da Roman olmayanları, Romanların kend
toplumlarına ve d ğer Avrupa toplumlarına yaptıkları katkıları öğrenme hakkından mahrum
bırakmaktadır. Esas olarak bu alanda okul müfredatında kayded len gel me henüz balangıç
aamasındadır. Roman ve Gezg n çocukların aldığı eğ t m n kal tes n n y let r lmes Roman
ve Gezg n kültürünün ve tar h n n standart müfredata konulması demekt r.
Elverili Konuta Eriim
B rçok üye ülkede konut er  m konusunda ayrımcılık yapıldığı b ld r lm t r; bu genell kle devlet
tarafından sağlanan veya özel k ralık konutlara d ğerler yle e t er  m hakkının ver lmemes ya
da hatta Romanlara konut satılmasının redded lmes ekl nde olmaktadır.
Bazı yerel yetk l ler mekansal b r ayrım pol t kası zlem t r. Bu pol t ka, bazı durumlarda
Roman mahalleler c varında ayırım duvarlarları na ed lerek desteklenm t r. Bu tür zararlı
uygulamalar durdurulmalıdır.
B rçok Roman, Avrupa ülkeler n n çoğunda, ısınma, musluk suyu ve kanal zasyon olmadan,
kabul ed leb l r standartların altında yaamaya devam etmekted r. Kosova1’da M trov ça’nın
(M trov cë/M trov ca) ç nde ve c varında yer alan ve Romanların on yıldan uzun b r süred r
son derece zeh rl çevre koullarına maruz kalarak yaadıkları b r takım mahallelerdek durum
hakkında uluslararası düzeyde end eler d le get r lm t r.
Tıpkı gayr resm yerle mlerde ya da sah p olmadıkları topraklarda yaayan Romanlar g b yasal
olarak tanınan konutlarda yaayan Romanlar da bütün Avrupa’da güvenceden yoksundurlar.
Yeterl güvencen n olmaması doğrudan doğruya zorla tahl ye tehd d ne yol açmaktadır. Son
yıllarda bazı ülkelerde zorla tahl ye vakalarında b r artı olmutur. Bu tahl yeler kısa b r zaman
d l m nde b rçok defa tekrarlanmı ve çocuklar dah l aynı göçmen Roman a leler hedeflem t r.
Bazı Batı Avrupa ülkeler nde tekrar eden zorla tahl yeler, mülkler n tahr p ed lmes , Romanları
geld kler ülkelere, özell kle Bulgar stan’a ve Romanya’ya ger dönmeye tev k etmek üzere b r
stratej olarak tanımlanmaktadır. Bazı durumlarda yüzyıllardır var olan Roman mahalleler n n
tamamı tahr p ed lm t r. Zorla tahl yeler, ancak d ğer kurumların yanı sıra BM Ekonom k,
Sosyal ve Kültürel Haklar Kom tes ’n n de gel t rd ğ usule l k n uluslararası güvencelere (7
No’lu Genel Yorum) uygun b r ek lde yapılab l r olmalıdır.
Kom ser, bazı yerlerde, Romanların resm mülk yet belges olmadığı ç n yetk l ler n altyapı çalımalarını yapmayı reddett ğ ve standartların altındak altyapı tes sler neden yle resm mülk yet
belges vermed ğ kısır döngünün hüküm sürdüğünü gözlemlem t r. Kom ser yetk l lere bu
çel k ler uluslararası standartlarla ve Avrupa nsan hakları standartlarıyla uyumlu b r ek lde
çözecek çareler bulmalarını ısrarla tavs ye etm t r.
Gezg nler, karavanlarını konaklatmak amacıyla kend ler n n ve d ğerler n n özel mülk satın
aldığı durumlarda mar z nler çıkarılırken uygulanan ayrımcılıklardan da orantısız b r ek lde
etk lenmekte ve kamp alanlarına, otellere ve/veya geç c konaklamalara er  mde ayrımcılığa
uğramaktadır. Kom ser, göçmen b r gezg n nüfusun olduğu ülkelerde, asgar nezaket kurallarını
1. Bu met n boyunca yapılan her türlü Kosova referansı (toprak, kurumlar ya da halka l k n) B rlem  M lletler Güvenl k Konsey ’n n 1244 sayılı Kararı
(1999) le tam uyum ç nde ve Kosova’nın statüsüne l k n h çb r önyargı taımadan anlaılmalıdır.
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karılayacak ek lde kısa ve uzun vadel karavan alanları sağlamanın yerel yetk l ler n yasal b r
sorumluluğu olması gerekt ğ konusunda net b r duru serg lemekted r.
Kom ser Romanların, uluslararası yasal standartlarla uyumlu elver l konutlarda yaama hakkının güvence altına alınması gerekt ğ n vurgulamıtır. Su, elektr k, çöp toplama ve yolların
bakımı g b bütün kamu h zmetler n n Roman yerle mler ne götürülmes gerekmekted r. Avrupa
Konsey Bakanlar Kom tes ’n n Avrupa’dak Romanların ve Gezg nler n konut koullarının
düzelt lmes ne l k n Tavs ye Kararı, Romanlara yönel k doğrudan ya da dolaylı ayrımcılığa yol
açan bütün hükümler veya dar uygulamaları kaldırmak üzere konut yasası, konut pol t kaları
ve uygulamaların gözden geç r lmes n stemekted r.
İstihdama Eriim
Romanların emek p yasasına dah l olmasını engelleyen pek çok etken vardır ve bu engeller
Romanların ve Gezg nler n Avrupa’da saygın lerden neredeyse tamamen dılanmasıyla sonuçlanmıtır. Yaygın ayrımcılığın yeters z eğ t m le b rleerek, Romanlara ve Gezg nlere yönel k yen
st hdam pol t kalarını etk s z kıldığı görülmekted r. Bazı ülkelerdek olumlu çabalara karın,
Avrupa’dak Romanlar ve Gezg nler arasındak s zl k sev yeler , st snasız b r ek lde Roman
olmayanların s zl k sev yeler nden öneml ölçüde yüksekt r.
B rçok ülkede Romanlar ve Gezg nler etn k k ml kler ya da Roman ve Gezg n topluluk ya da
gruplarla yakınlıklarının algılanma b ç m ne göre ayrımcılık yapılarak e alınmamaktadır.
Avrupa’dak genel görünüm, st hdam ed len Romanların yerler nde ayrımcılıkla karılama
ht mal n n daha çok olduğunu da göstermekted r. Ayrımcılık, terf etmes engellenen eğ t ml
Romanları da etk lemekted r. Bütün Avrupa’da ayrımcılık algısının son derece yaygın olmasına
karın, bu konuda yeterl ver yoktur; bu kısmen emek p yasasındak ayrımcılığın çoğunlukla g zl
olmasından ler gelmekted r. Emek p yasasındak ırkçılık ve etn k ayrımcılık, Avrupa B rl ğ Irk
E tl ğ D rekt f ’n olduğu kadar, Avrupa Sosyal artı’nı da hlal etmekted r. Roman ve Gezg n
s zl ğ sorununa eğ lecek önlemler n, ayrımcılık mağdurlarına haklarını talep edeb lmeler ç n
destek ver lmes n de kapsaması gerekmekted r.
Toplumsal c ns yet ayrımcılığıyla lg l sorunlar da ortaya çıkmıtır. Avrupalı verenler, Roman
kadınlara karı hem etn k hem de toplumsal c ns yet temell ayrımcılık yapagelm t r. Ç fte
ayrımcılığa maruz kalan Roman kadınlarına, onların sosyo-ekonom k durumlarını y let rmeye
yönel k çabalar ve st hdamın ön koulu olan eğ t m ve sağlık h zmetler ne er  mler n sağlamak
da dah l olmak üzere, özel d kkat göstermek gerekl d r.
Kom ser, fonların tahs s ed lmes , örneğ n özel eğ t m programları aracılığıyla Roman topluluklarında st hdamı ve özel teebbüsler artıracak programlar gel t r lmes g b özel önlemler
alınmasını stem t r.
Eriilebilir En Yüksek Bedensel ve Ruhsal Sağlık Standardından Yararlanma Hakkı
Bütün Avrupa’da Romanların ve Gezg nler n ortalama yaam süreler Roman olmayanların ve
Gezg n olmayanların ortalamasından kısadır. Roman ve Gezg n çocukların ölüm oranları yüksekt r. Romanların ve Gezg nler n sağlık h zmetler ne er  m n engelleyen faktörler n arasında
s gorta ya da tedav masraflarını karılayacak kaynaklarının, k ml k belgeler n n, uzak yerlerden
sağlık merkezler ne gelecek ulaım araçlarının olmaması vardır.
Sağlık personel n n de, ac l serv s n ver lmes de dah l olmak üzere, Romanlara karı ayrımcılık
yaptığı b ld r lm t r. Bazı hastaneler, özell kle de doğumevler nde, Roman hastaları Roman
olmayan hastalardan düzenl olarak ayrı tutmaktadır. Avrupa’da sağlık h zmet nde çok az sayıda
Roman ve Gezg n personel çalımaktadır. Bazı ülkelerde Romanlar, sağlık s gortası pr mler n
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ödeyemed kler , ya da resmen st hdam ed lmed kler ya da  ve ç bulma kurumlarına kayıtlı
olmadıkları ç n sağlık s stemler nden çıkarılmıtır.
Er  leb l r en yüksek bedensel ve ruhsal sağlık standardından yararlanma hakkına l k n mevcut hükümler, Avrupa Konsey Bakanlar Kom tes ’n n 2006’da tavs ye ett ğ g b Romanlara ve
Gezg nlere uygulanmalıdır. Romanlara ve Gezg nlere ayrımcılık yapılmadan, coğraf olarak
ulaılab l r ve ekonom k sağlık h zmet sağlanmalıdır. Üye devletler n, Romanlara ve Gezg nlere
yönel k, özell kle Roman kadınların c nsel ve üreme sağlığı alanında önley c bakım ve farkındalık yaratma kampanyaları düzenlemek üzere, çaba sarf etmeler gerekmekted r.
Sosyal Güvenlik Hakkı
Romanların ve Gezg nler n sosyal h zmetlere er  m n negat f yönde etk leyen faktörler n arasında sosyal h zmet çalıanlarının Romanlara ve Gezg nlere ayrımcılık yapmasının da bulunduğu
b ld r lmekted r. Kom ser, bu tür h zmetlere er  m n tamamen redded ld ğ n ya da kısıtlı desteğ n sağlandığına yönel k haberler almıtır. Sosyal yardım programlarında (örn. mal varlığı ve
gel re bağlı sosyal yardımlar) ayrımcı uygulamalar yapıldığı; Romanların ve Gezg nler n olağan
sosyal h zmetlerden yararlanma hakkı ver lmemes ne yol açan yönetmel kler ve/veya pol t kaların kullanıldığı; Romanların ve Gezg nler n sosyal h zmetlere er  m n zorlatıran mekansal
ayrımlar yapıldığı; sosyal h zmet of sler le Roman ve Gezg n b reyler arasında let  m engeller
olduğu; Roman ve Gezg n topluluklar arasında bu tür h zmetler n varlığının b l nmed ğ ; ve
benzer engeller olduğu da b ld r lm t r. Vatanda olmayan Romanlar da keyf uygulamalara
maruz kalmaktadır. Bazı yetk l ler “göçebe Romanlara” sosyal h zmet vemeyecekler n açıklamıtır. Sosyal h zmet çalıanları arasında bu tür ayrımcı tutumlarla mücadeleye yönel k önlemler
alınmalıdır k bunlara Romanların ve Gezg nler n sosyal güvenl k bağlamındak ht yaçları
hakkında ver lecek özel eğ t mler de dah l ed lmel d r. Göçmen Romanlar da dah l olmak üzere
Romanlar ve Gezg nler mevcut sosyal h zmetler konusunda b lg lend r lmel d r. Üye devletler,
sosyal güvenl k alanındak yasaları ve pol t kaları tasarlarken dolaylı ayrımcılıktan kaçınmalıdır.
Ürün, Hizmet ve Kamusal Alanlara Eriim
Romanlar ve Gezg nler kamuya açık ürünlere ve h zmetlere er  m konusunda bütün Avrupa’da
ayrımcılıkla karılamaktadır. Küçük letmeler ç n gerekl olan banka kred s g b h zmetlere
er  m n yanı sıra otellere, d skoteklere, restoranlara, barlara, umum yüzme havuzlarına ve
benzer eğlence merkezler ne er  m konusunda da ayrımcılık yapıldığı b ld r lmekted r. Her ne
kadar bu tür ayrımcılıkların üstüne g den hükümet programları  md l k kısıtlı olsa da, Avrupa
Konsey ’ne üye b rçok devletten gelen örnekler bu alanda harekete geçmen n Romanlara karı
ırkçı ayrımcılık paternler n n ve uygulamalarının teh s ed lmes ve bunlara karı çıkılması
bakımından öneml olab ld ğ n göstermekted r. Etk l ve bağımsız e tl k kurulları oluturulmalıdır. Bu kurulların levler , ürün ve h zmetlere er  mde yaanan ayrımcılıklar hakkında
aratırma ve anket çalımaları yürütmey ve h zmet verenlere e tl ğ tev k etmek, farklı olanı
gözetmek ve ayrımcılıkla mücadele etmek konularında y uygulamalara l k n rehberl k ve
destek sağlamayı da kapsayab l r.

Vatansızlık ve Romanların K  sel Belgeler n n Olmaması
Romanların ve Gezg nler n toplumsal olarak dılanmaları, dar bakımdan resm h çb r varlıklarının olmaması neden yle daha da kötüleeb l r. Kom ser n “Vatansız Romanlar: belgeler n
yoksa hakların da yok!” balıklı İnsan Hakları Yorumunda (Human R ghts Comment) bel rtm 
olduğu g b , “Onb nlerce Roman Avrupa’da b r tab yet olmadan yaamaktadır. Doğum belges ,
k ml k kartı, pasaportu ve benzer belgeler olmayan Romanlar genell kle eğ t m, sağlık, sosyal
yardım ve oy vermek g b temel haklardan yoksun bırakılmaktadırlar.”
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Romanların belgelere ve etk n vatandalığa er  m n engelleyen b rçok faktör vardır; bunlar
s lahlı çatıma ve zorunlu göç, aırı yoksulluk ve marj nallet r lme ve her eyden öneml s yetk l makamların bu meseleler ele alma ve halletme konusunda gerçekten stekl olmamalarıdır.
Romanların zorla yerler nden ed ld ğ durumlarda bu zorluklar daha da artmaktadır.
Ayrıca devlet halef yet n n, kısıtlı vatandalık yasaları g b bazı sonuçları, Romanları orantısız b r
ek lde etk leyen lave engeller yaratmıtır. Sonuç olarak Avrupa’dak b rçok Roman vatansızdır:
Onlar herhang b r devlet tarafından vatanda olarak görülmemekted r ve temel sosyal hakları ve
hareket özgürlükler genell kle nkar ed lmekted r. Sorun Avrupa’dak b rçok ülkede mevcuttur,
ancak Batı Balkanlar’da özell kle vah m b r halded r. Gerek vatansızlık ekl nde olsun gerekse
k  sel k ml k belgeler n n olmaması ekl nde olsun dar açıdan resm b r varlığın olmaması,
herkes n nsan haklarından ve temel özgürlüklerden yararlanma becer s üzer nde yıkıcı b r
etk yaratmaktadır. Son yıllarda B rlem  M lletler Mültec ler Yüksek Kom serl ğ (UNHCR)
Romanların k  sel belgelere er  m ne yardım etmek üzere Batı Balkanlar’da programlar yürütmütür. Avrupa B rl ğ de benzer projeler balatmıtır. Bununla b rl kte, devlet düzey nde koulları y let rmeye yönel k büyük taahhütler olmaksızın bu p lot projeler (ya da benzer b r defaya
mahsus projeler) büyük b r etk yaratacakmı g b durmamaktadır. Bu taahhütler halen dılanmı
olan k  ler n belgelere er  m n , örneğ n herhang b r doğum belges olmayan k  ler ç n “genel
af” çıkarmak ve benzer önlemler almak suret yle, sağlamaya yönel k olmalıdır.

Romanların ve Gezg nler n Hareket Özgürlüğünden Yararlanmaları
ve Devlet Toprakları Dah l nde ve Har c nde Korunmaları
Strazburg Mahkemes ’n n konuyla lg l çt hatına rağmen çok az Avrupa ülkes Gezg nler n
hareket özgürlükler n kullanmalarını güvence altına alma sözü vermekted r. Aslında b rkaç
st sna dıındak bütün ülkelerde var olan pol t kalar Gezg nler düzenl göç yolları gel t rmekten vazgeç rmeye yönel kt r. İmar ve skan tedb rler ve d ğer kural ve yönetmel kler sık
sık Gezg nler ya da göçebe Romanları gel p g tmekten caydırmak amacıyla, kullanılmıtır.
Bazı durumlarda mevzuat lave sıkıntılar doğurab lmekte ve Gezg nler n haklarına l k n özel
kısıtlamalara yol açab lmekted r. Örneğ n Fransa’da, Fransız uyruklu Gezg nler d ğer Fransız
vatandalarına uygulanmayan özel yasalara tab d r. Baka yerlerde Gezg n konaklamalarına
mar zn ver lmemes Gezg nler n, Gezg n gelenekler n gel t rmek üzere kend araz ler n
kullanma olanaklarını kısıtlamaktadır. Göçmen ya da yarı-yerle k b r nüfusu olan ülkeler,
Avrupa Konsey Bakanlar Kom tes ’n n, Avrupa’dak bütün Romanların ve Gezg nler n konut
koullarının, onların sted kler g b yaamalarını sağlayacak ek lde y let r lmes hakkındak
tavs yes ne (2005) uymalıdır.
Romanlar, c dd nsan hakları hlal tehl kes yle karı karıya kaldıklarında b le, sığınma prosedürüne er  m de dah l olmak üzere nüfusun ger kalanıyla aynı sev yede koruma mekan zmalarına
er  m konusunda ayrımcılıkla karılamaktadır. Bazı ülkelerde Roman sığınmacılara, kamet
hakkı ya da herhang b r aamalı hak tahakkuku tanınmadan sadece geç c koruma ver lmekted r.
Aırı kısa vadel ve mükerrer olarak ver len “tolere ed len” statüsü aslında on b nlerce üçüncü
ülke vatandaı Romanın evsah b toplumlara entegre olmasını engellem t r. Sığınma hakkı,
Mültec ler n Statüsüne İl k n B rlem  M lletler Sözlemes (1951) le ayrım yapılmaksızın bütün
mültec lere tanınmıtır. Roman sığınmacılar ve ülkes nde yer nden ed lm  k  ler (IDP/ nternally d splaced person) Roman olmayan sığınmacılarla ve IDP’lerle aynı muameley görmel d r.
B rçok Avrupa ülkes Romanları kend topraklarından sınır dıı etmekted r. Bu Romanların ger
gönder ld ğ yerler arasında Kosova da vardır k baka kaynakların yanı sıra Kasım 2009 tar hl
UNHCR değerlend rmes ne göre Kosova hal hazırda ger gelenler n yen den entegrasyonu ç n
gerekl koulları sağlayacak durumda değ ld r. Kom ser Romanların, Akal ler n ve Mısırlıların
Özet |
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Kosova’ya zorla ya da gönülsüz ades ne defalarca karı çıkmıtır. Avrupa Konsey Bakanlar
Kom tes ’n n Zorla İadeye İl k n Y rm İlkes üye devletler n zorla ade sırasında uymak zorunda
oldukları usule l k n tem natlar hakkında bell standartlar get rm t r. Bu İlkeler yabancıların
toplu olarak sınır dıı ed lmes n yasaklamıtır.
Ürünler n, h zmetler n, sermayen n ve nsanların hareket özgürlüğü Avrupa B rl ğ ’n n kurulu
amaçlarıdır. Bununla b rl kte Romanlar bu özgürlüğün kullanılması konusunda Roman olmayanlardan farklı muamele görmekted r. AB vatandalarını AB hukukuna aykırı b r ek lde
sınırdıı etme çabaları, tıpkı topraklara er  m engelleyen d ğer ayrımcı önlemler g b durdurulmalıdır. Kom ser, AB üyes ülkeler n AB vatandaı olan Romanları kend memleketler ne ger
göndermek ç n kullandığı kaynakların onların ç nde yaadıkları topluma dah l ed lmeler n
kolaylatırmak üzere harcanmasının daha sabetl olacağını düünmekted r.

Romanların ve Gezg nler n Kamusal Yaama ve Karar Alma Süreçler ne Katılımı
Uygulamada çok sayıda Roman ve Gezg n oy kullanamamaktadır. B rçok vakada bu dar
engellerden veya k  sel belgeler n n ya da da m kametgahlarının olmamasından kaynaklanmaktadır. Hükümetler, s yas tems l bakımından Roman azınlıklara ayrımcılık yapan her türlü
yasa ve mevzuatı ptal etmel d r. Romanların seçmen kütükler ne kaydını sağlamak ç n daha
kapsamlı çaba sarf etmek gerekmekted r. Elbette kadınlara ulamak y ne öneml b r konudur.
Kayda değer b rkaç st sna dıında Romanlar yerel, bölgesel, ulusal ve uluslarüstü düzeydek seç lm  kurumlarda da oldukça yeters z tems l ed lmekted r. Avrupa parlamentolarında Romanların
katılımı son derece sınırlıdır. Orta ve Güney-Doğu Avrupa’dak bazı ülkeler dıında Romanlar
Parlamentolarda mevcut b le değ ld r. Hal hazırda Batı Avrupa parlamentolarının h çb r nde
Roman tems lc yoktur. Bazı ülkelerde son on yılda yerel tems lc ler n – beled ye bakanlığı ve
beled ye mecl s üyel ğ de dah l olmak üzere – sayısında b r artı görülmekted r. Bununla b rl kte
bu ülkelerde b le, devlet da reler ne seç len Romanların oranı genel nüfus ç ndek tems ller le
karılatırıldığında olağanüstü düüktür.
Kom ser, tıpkı Romanların yerel düzeyde katılımına odaklanılması g b koltuk tahs s ed lmes n n
de olumlu sonuçlar verd ğ n bel rtmekted r. Seç lm  azınlık tems lc ler n n, ulusal azınlıklarla
doğrudan bağlantısı olmayan alanlar da dah l olmak üzere karar alma süreçler ne katılımının
sağlanması ve roller n n sadece b r gözlemc statüsü le sınırlanmaması da öneml d r.
Bazı ülkelerde Romanlarla e t, doğrudan ve açık let  m tev k eden mekan zmalar oluturulmutur. Örgütlü danımanlık her düzeyde tev k ed lmel d r ve bu ulusal azınlıklara mensup
k  ler n kültürel, sosyal ve ekonom k hayata ve kamu ler ne etk n katılımı hakkında 2008
Ulusal Azınlıklar Çerçeve Sözlemes ’n n Danıma Kom tes Açıklaması’nda ayrıntılı olarak
anlatılan tems l ed leb l rl k ve effaflık lkeler yle uyumlu b r ek lde yapılmalıdır. Romanların
ve Gezg nler n kamusal yaamda tems l ed lmeler , Romanlar ve Gezg nler yerel, bölgesel ve
ulusal düzeydek öğretmenl k ve pol sl k mesleğ g b kamu h zmetler nde görülür b r ek lde
tems l ed ld ğ takd rde b r hayl y lem  olacaktır. Ancak u anda kamu st hdamına dah l
olma sev yeler düüktür ve bunlar da çoğunlukla düük görünürlüktek görevlerd r. Romanların
devlet ve yerel yönet mler bünyes nde tems l n artırmak amacıyla, devlet da reler nde Romanlar
ç n özel stajyerl k programlarının gel t r lmes tev k ed lmeld r.
Kom ser, üye devletler n, Romanların ve Gezg nler n topluma dah l ed lmes ne büyük ve hak k
b r öncel k vermey terc h edecekler n üm t etmekted r. 10 m lyondan fazla nsanı dılamaya
devam etmek, ancak Avrupa’da farklı etn k gruplar arasındak ger l m artırmaya yol açab l r.
Üye devletler Ç ngene karıtlığıyla mücadele etmek ve ayrımcılık ve marj nallet rmeye b r son
vermek üzere somut adımlar atmalıdır. Romanların ve Gezg nler n nsan haklarını güvenceye
alacak çabalara ac len ht yaç vardır.
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Sonuç
2010 ve 2011 yılları, Avrupa kurumlarının Romanların dılanması sorununu ele almaya l k n
ver len açık taahhütler n gel  m nde büyük lerlemelere tanık olmutur. Avrupa Konsey ’n n
Romanlara Yönel k Strazburg Deklarasyonu bu yönde somut önlemler almak ç n gerekl s yas
vmey sağlamaktadır. AB Ulusal Roman Entegrasyon Stratej ler 2020 Çerçeves de Avrupa
çapındak Roman hakları akt v stler n n uzun süred r talep ett ğ b r gel med r.
D ğer yandan, sorunlu eğ l mler de vardır. Avrupa kurumları İtalya ve Fransa’dak Romanların
haklarını bar z b r ek lde tahr p eden pol t kalara sakınımlı b r ek lde tepk verm t r. B rçok
öneml noktada üye devletler, Romanların ve Gezg nler n dılanması sorununu çözmek üzere
Avrupa çapında yapılan çağrıları alenen h çe sayarak, bu çağrıların ç n boaltmıtır. Bu gerçek
Romanlar ve Gezg nler ç n topluma dah l olmanın önem n vurgulayan çabalara büyük ölçüde
zarar verm t r. Bütün Avrupa’dak Romanlar ve Gezg nler bu gel meler yakından tak p etmekted r ve  c dd ye b nd ğ nde gücün, uluslararası özene üstün geld ğ n n  ddetle farkındadırlar.
Uluslararası kurumlar, devlet n ya da d ğerler n n yaptığı st smarlar üzer nde gerçek b r etk
yaratma konusunda baarısız olunca, Romanlara ve Gezg nlere l k n olumlu b r değ  kl k
ht mal ne da r Romanlar arasında zaten var olan der n üphec l k güçlenmekted r.
Aynı zamanda aırı sağdan gelen yen sesler güç kazanmaktadır ve Romanlara ve Gezg nlere
yönel k herhang b r “poz t f ayrımcılık”a karı tepk ler n g derek arttığı görülmekted r. B rçok
yerde bu görüler, Romanların ve Gezg nler n h çb r zaman tam ve e t Avrupa vatandaları
olarak kabul ed lemeyeceğ ; ancak uslu duran ve görünmeyen yabancılardan oluan b r nüfus
olmaları ya da Romanlarla ve Gezg nlerle her türlü yakınlıklarını kesmeler hal nde ve – genell kle
f kt f olan – “çoğunluk”a karımak ya da “as m le”olmak kouluyla hogörüleb leceğ yolundak
duyguları g zleyen nce b r örtüdür.
Günümüzde her zaman olduğundan daha fazla Roman genç ün vers teye g tmekted r. Bazı ülkelerde Roman profesyoneller bakanlıklarda ya da pol s tek latında kadro almakta ya da yerel ya
da bölgesel yönet mlerde çalımaktadır. Romanlar ve Gezg nler bazı bölgelerde özel sektörün
gel  m ne de akt f olarak katkıda bulunmaktadır. Bunlar sadece on yıl zarfında yaanan öneml
lerlemelerd r. Bu lerleme topluluklar, pol t k karar merc ler , a leler ve b reyler b raraya geld ğ nde en der n dılanma b ç mler n n b le nasıl üstes nden gel nd ğ n göstermekted r. Ancak
vaatler sürdürülmel ve canlı tutulmalıdır çünkü bu kazanımlar hassastır ve kaybed leb l rler.
Roman ve Gezg n topluluklarının bazı kes mler nde halen hak m olan dılanmanın kapsamı ve
der nl ğ yle karılatırıldığında u ana kadar sağlanan lerlemeler cılız kalmaktadır.
AB Ulusal Roman Entegrasyon Stratej ler 2020 Çerçeves ’nde tanımlanan dört “öncel kl alan”
dak – eğ t m, sağlık, konut ve st hdam – eks kl kler gec kt r lmeden ele alınmalıdır. Avrupa
Konsey Roman Sorunları Genel Sekreterl ğ Özel Tems lc s ’n n balattığı, Roman aracıların
eğ t m, sağlık ve st hdam alanlarında eğ t lmes bu bakımdan öneml b r adım olarak görüleb l r. Üye devletler, bu dört alanda ülke ç mevzuatlarının ve uygulamalarının Avrupa İnsan
Hakları Mahkemes ’n n çt hatlarıyla ve Avrupa Sosyal Haklar Kom tes ’yle uyumlu olmasını
garant etmek zorundadır. Roman çocukların geç kme olmadan normal eğ t m ortamlarına
yerlet r lmes ve eğ t mde baarılı olmaları ve s vr lmeler ç n gerekl sınıf ç ve dıı desteğ n
kend ler ne sağlanması özell kle öneml d r.
Sonuç |
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Ayrıca eğ t m, sağlık, konut ve st hdam hakkı le d ğer nsan hakları ve temel özgürlükler
arasındak bağlantı bu raporda açıkça bel rt lm t r. AB Çerçeves ’n n öneml öncel k alanları,
pol s faal yetler ve hukuk g b daha gen  d ğer reform alanları bağlamında da düünüleb l r
ve düünülmel d r. Ulusal Roman Entegrasyon Stratej ler ’n n etk l olması ç n nsan hakları
temell olmaları Romanların topluma dah l olmaları konusu le lg l bütün alanları kapsamaları
gerekmekted r. Romanların ve Gezg nler n nsan hakları durumu b r bütün olarak ele alınmalı ve
farklı alanlara e zamanlı olarak eğ l nmel d r. Mümkün olan her yerde hedefler eğ t m, st hdam,
sağlık ve konut er  m le lg l dört AB Roman entegrasyonu hedef n amalıdır.
Devam eden ırkçı ayrımcılık olgusuna ac len d kkat ed lmes gerekmekted r. Ayrımcılık karıtı
kapsamlı yasaların kabul ed lmes ve yürürlüğe g rmes gerekl b r adımdır.  md ye kadar Avrupa
İnsan Hakları Sözlemes ’n n ayrımcılığa genel b r yasak get ren 12 No’lu Protokolü’nü kabul
etmem  olan üye devletler n bu protokolü hemen kabul etmeler gerekmekted r. Alt düzeydek
 kayet kurulları kadar e tl ğ tev k eden ulusal yapıların da ayrımcılık mağduru Romanlara
ve Gezg nlere etk l ve er  leb l r çözüm yolları sağlama konusunda öneml b r roller vardır.
Hakların kullanılmasının önündek engeller kaldırmanın yanı sıra, üye devletler n ler ye dönük
önlemler de alması gerek r k böylece Romanlara ve Gezg nlere uzun b r dılanma tar h n n
üstes nden gelme konusunda gerçek b r ans ver lm  olunur.
Eğer Romanların gerçekten topluma dah l olmaları sağlanmak sten yorsa Romanları evler nden,
mahalleler nden ve ülkeler nden zorla çıkarma döngüsünün kırılması gerekmekted r. Avrupa
devletler buna yönel k uygun çözümler bulmak ç n Roman örgütler ve s v l toplum kurulularıyla b rl ğ yapmalıdır. Devletler aynı zamanda Romanların ve Gezg nler n kend terc hler ne
göre göçebe ve yarı-göçebe yaam tarzlarını da kabul etmek zorundadır.
Avrupa’dak b nlerce Romanın vatansız olması ve k  sel belgeler n n olmaması sorunu kararlı
b r ek lde ele alınmalıdır çünkü genell kle bu nsanlara eğ t m, sağlık, sosyal yardım ve oy
kullanma g b temel haklar ver lmemekted r.
Zorla ve zorunlu kısırlatırma mağduru olan kadınlara ve nsan t caret mağdurlarına özel d kkat
göster lmel d r.
Romanların ve Gezg nler n topluma dah l ed lmes n hedefleyen stratej ler, toplulukların bu
pol t kaların gel t r lmes ne, uygulanmasına ve değerlend r lmes ne b zzat katılımıyla uygulanmalıdır. Romanların ve Gezg nler n karar alma süreçler ne katılımı olmadan bu alanlarda
herhang b r gel me kayded lmes söz konusu değ ld r.
Her eyden önce Avrupa’dak yetk l makamların Romanlara ve Gezg nlere karı ayrımcılığın
ve  ddet n altında yatan önyargılar ve kl elerle, yan “Ç ngene karıtlığı”yla, mücadele etmeler
gerekmekted r. Medyada ve s yas ortamlarda negat f Roman tasv r ne son vermen n zamanı
gelm t r. Kom ser, Romanlara yönel k b reysel ve kollekt f  ddet b ç mler n n, lg l bütün
vakalarda, ortak hareket ederek aratırılması ve cezalandırılması gerekt ğ ne nanmaktadır.
“Ç ngene karıtlığı” ortadan kaldırılmadan Romanların topluma dah l ed lmes ç n sarf ed len
bütün çabalar ve programlar boa g decekt r.
Kom ser, aslında ler ye g den tek yolun bu olduğuna kna olmu durumdadır: Avrupa’dak
hükümetler ve yönet mler toplumun bütün kes mler n , Romanların gerçekten topluma dah l
olmalarını sağlamak üzere ortak harekete kna etmek ç n çabalarını m sl yle artırmak zorundadır. Aks takd rde Avrupa, her yerde  ddet kıvılcımları saçan früstrasyonla b rl kte daha fazla
etn k kutuplama tehl kes yle karı karıya kalacaktır. Romanların temel nsan haklarının garant
altına alınması gerçekten Avrupa’nın bugünü ve geleceğ olab l r ve olmalıdır da.
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Kom ser Avrupa hükümetler ne, Romanların ayrımcılıktan arınmı toplumlarda, herkesle e t
ve t barlı b r yaam sürmeler n sağlamak üzere gayretler n yoğunlatırma ve der nlet rme
çağrısı yapmaktadır.

Sonuç |
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