
Irk, etnik köken, din, inanç, engellilik, yaş, cinsel eğilim ve 
cinsiyet temelinde yurttaşlara karşı ayrımcılık yapılmasını 
önlemek için Avrupa Birliği, onların namına hareket et-
mektedir. 

Avrupa mevzuatında eşitliğin teşvik edilmesi 
ve ayrımcılığın yasaklanması

Eşitliğin teşvik edilmesi, günümüzde, mevzuat ve kurum-
lar ile Avrupa Birliği’nin hedeflerinin temel unsurlarından 
biridir. Kurulduğu ilk günlerden beridir kurucu ilkelerin-
den biri olan eşitlik, öncelikle cinsiyet eşitliği bağlamında 
geliştirilmiştir. 1957 Roma Antlaşması, kadın ve erkekler 
arasında ücret eşitliğinin sağlanmasını öngörmekteydi 
ve bu ilke, Eşitlik Yönergeleri’nin temelini oluşturmuştur. 
1975 Eşit Ücret Yönergesi ve 1976 Eşit Muamele Yöner-
gesi ile istihdamda cinsiyete dayalı ayrımcılık yapılması 
yasaklanmıştır. 

1997 Amsterdam Antlaşması ile Avrupa Birliği; cinsiyet, 
ırk veya etnik köken, din veya inanç, engellilik, yaş veya 
cinsel eğilim gibi geniş yelpazeli bir temelde ayrımcılık ile 
mücadele etmek amacıyla özel bir yetkiyi devreye koy-
muştur. Bu, iki tane Eşitlik Yönergesi’nin hazırlanmasına 
yol açmıştır: Irk veya etnik kökenine bakılmaksızın kişiler 
arasında eşit muamele ilkesini yürürlüğe koyan Irk Yöner-
gesi (2000/43/EC) ile istihdam ve işlerde eşit muamele 
için genel bir çerçeve sunan Çerçeve Yönergesi (2000/78/
EC). 

Ayrımcılıktan kurtulma ilkesi daha da geliştirilmiştir: AB’de 
Serbest Dolaşım Yönergesi (2004/38/EC), Birlik yurttaşla-
rı ile aile fertlerinin, Üye Devletlerin toprakları içerisinde 
serbestçe hareket ve ikamet etme hakkını garanti altına 
almıştır. Henüz planlama aşamasındaki bir sonraki adım 
olarak, 2008 yılında yaş, engellilik, cinsel eğilim ve din 
veya inanç temelinde, bireylere işyerleri dışında yapıla-
bilecek ayrımcılığa karşı da bir Yönerge’nin hazırlanması 
doğrultusunda Komisyon tarafından bir öneri yapılmıştır. 

Yasama araçlarına ilâveten AB ayrımcılığa 
karşı mücadelesini çeşitli yollarla devam 
ettirmektedir 

Avrupa Komisyonu; stratejik işletme gündemlerine çe-
şitlilik yönetiminin daha sağlam bir biçimde alınması için 
işverenleri teşvik etmektedir ve ayrıca son birkaç yılda 
sayısız faaliyetlerle onların AB genelindeki çalışmalarını 
desteklemektedir. ‘İşletmelerde Çeşitlilik Durumu’, işve-
renlerin farklı yaş, yetenek, etnik köken, din veya cinsel 
eğilime sahip kadın ve erkekleri tanıyıp, onlara değer 
verip ve onları işe dâhil ederek oluşturacakları çeşitlilik 
yönetiminin olumlu bir iş anlayışı oluşturduğunu göster-
mektedir. 

Bu nedenle; çeşitliliğin yönetilmesi ve işe dahil edilme-
sinin teşvik edilmesi; toplum, müşteri tabanı, piyasa ya-
pısı ve genel olarak işletme ortamı bakımından çeşitliliğin 
giderek artmasına cevaben işletme dünyasının stratejik 
gündemlerinde giderek daha fazla yer almaktadır. İş yer-
lerinde çeşitlilik yönetimini teşvik eden gönüllü girişimler, 
Avrupa genelinde on binlerce Çeşitlilik Sözleşmesi’nin im-
zalanmasına yol açmıştır. Çeşitlilik Sözleşmesi, bir şirket 
veya kamu kurumu tarafından gönüllü olarak imzalanan 
kısa bir belgeden oluşmaktadır. Belgede, işyerlerinde; 
ırk veya etnik köken, cinsel eğilim, cinsiyet, yaş, engelli-
lik ve dinlerine bakılmaksızın eşit fırsatların sunulması ve 
çeşitliliğin teşvik edilmesi için alınacak olan tedbirler yer 
almaktadır. Çeşitlilik Sözleşmesi’ne göre şirketlerde geliş-
tirilen çeşitlilik politikaları, insanların benzerlik ve fark-
lılıklarını; inovasyon, problem çözme, müşteri odağı vb. 
konularda çok büyük potansiyel kaynakları olarak kabul 
eder, anlar ve bunlara değer verir. 

Avrupa’nın çeşitliliğe önem verdiği ve ayrımcılığı ciddiye 
aldığı mesajının yaygınlaştırılması, ayrımcılığa karşı alı-
nan tedbirlerin başarılı olması için önemlidir. Ayrımcılığa 
karşı yasalar ile ilgili farkındalık oluşturmak; hakların öğ-
renilmesi, kullanılması ve anlaşılması için hayati öneme 
sahiptir. Ayrıca, toplum içinde çeşitliliğin kazandırdıkları 
ve yarattığı güçlükler ile ilgili bir tartışmanın yürütülmesi 
de önemlidir. 

Avrupa Irkçılığa Karşı Eylem Haftası

Çeşitlilik İçinde Birlik



AB’nin 2000 Irk Eşitliği Yönergesi’ne göre tüm AB Ülkele-
ri’nin eşit muamelenin teşvik edilmesi için “Ulusal Eşitlik 
Kurumları” oluşturmaları gerekmektedir. Bu kurumların 
anket ve araştırma yapması, bağımsız rapor ve tavsiye-
ler yayınlaması ve ayrımcılığa uğramış olan mağdurlara 
tarafsız destek sağlaması beklenmektedir. Irk Eşitliği Yö-
nergesi’nde özellikle ırk ayrımı ile ilgili kurumlara atıfta 
bulunulmasına rağmen, pek çok ülkede, diğer ayrımcılık 
sebeplerini de kapsayacak kurumların oluşturulması yö-
nünde karar alınmıştır. 

AB’deki tüm bireylerin insan hakları; farklı zamanlarda, 
farklı şekillerde ve farklı biçimlerde tesis edilmiştir. Bu 
nedenle AB, işleri netleştirmeye ve hepsini, toplumdaki 
değişiklikler, sosyal ilerlemeler ile bilimsel ve teknolojik 
gelişmeler ışığında güncellenmiş olan tek bir belge al-
tında toplamaya karar vermiştir. Bu belge  Avrupa Birli-
ği Temel Haklar Bildirgesi’dir. Bildirgede, AB’de korunan 
temel haklar tek bir belgede bir araya getirilmektedir. 
Bildirge’de, hak ve özgürlükler altı başlık altında yer al-
maktadır: Onur, Özgürlükler, Eşitlik, Dayanışma, Yurttaş 
Hakları ve Adalet. 1 Aralık 2009 tarihinde  Lizbon Antlaş-
ması’nın yürürlüğe girmesiyle, Bildirge, tıpkı AB Antlaş-
maları gibi, AB kurumlarını ve ulusal hükümetleri yasal 
olarak bağlamaya başlamıştır. Bildirge, temel hakların 
korunmasını sağlamlaştırır, onları yurttaşlar için daha 
görünür ve daha belirgin kılar. Ancak Bildirge, AB’nin 
yetkisini, Antlaşmalar ile kendi yetki alanına dâhil olma-
yan konuları içine alacak biçimde genişletmemektedir. 
Irkçılık ve ilgili hoşgörüsüzlük biçimlerine karşı koruma 

sağlayan epey yasal belgenin bulunmasına rağmen, AB 
genelinde etnik ve dini azınlıklar; ırkçılık, ayrımcılık, sözlü 
veya fiziksel şiddet ve dışlamaya maruz kalmaya devam 
etmektedirler. Avrupa Birliği, ırkçılık ve yabancı düş-
manlığının her türlüsünü ve tezahürünü reddetmekte 
ve kınamaktadır. Bunlar, AB’nin kuruluş temellerini oluş-
turan değer ve ilkelerle bağdaşmamaktadır.  

AB, çeşitli ırkçılık ve yabancı düşmanlığının oluşum ve 
tezahürleriyle mücadele etmek için geniş yelpazeli bir 
dizi tedbir belirlemiş ve yürürlüğe koymuştur. Bu tedbir-
ler arasında yukarıda bahsi geçen Eşitlik Yönergeleri’ne 
ilâveten çeşitli yasalar da yer almaktadır: 

AB Bilgi Merkezi Avrupa Birliği
 tarafından finanse edilmektedir.

Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) 

SOS Çocukköyü Derneği 

Kıbrıs Toplum Medya Merkezi 

Mağusa Gençlik Merkezi(MAGEM)

Mülteci Hakları Derneği

POST Araştırma Enstitüsü (POST RI)

Şiddete karşı diren 

Çocuk terkini önleme ve aile güçlendirme projesi (AGP)

Konuşulmayan: Kıbrıs Türk toplumunda LGBTI 
hakları konusunda diyalog yaratma

Youthopia: Genç Kıbrıslıların haklarını tanıtıp koruma 
konusunda güçlendirmek

İnsan hakları herkes için!

Kıbrıs’ta uzlaşı aracı olarak barış kültürü için eğitim

(0392) 227 70 51
 
(0392) 225 70 17

(0392) 228 06 54

(0392) 228 49 10

(0392) 227 68 43

http://www.kayadcommunitycenter.com/  

https://www.soscocukkoyu.org/tr/cocuk-terkini-oleme
-ve-aile-guclendirme-projesi-agp/

http://www.cypruscommunitymedia.org/index.php?lang=tr 

http://www.youthopia.org/

https://tr-tr.facebook.com/MulteciHaklariDernegi/

https://postresearchinstitute.wordpress.com/ 

AB Finansmanlı Projeler

Irk, renk, din, soy, etnik veya milli köken temelinde halkı 
şiddet veya nefret suçuna teşvik edenleri cezai yaptırım 
altına alan ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile mücadele 
için Çerçeve Kararı;  

Görsel işitsel medya hizmetlerinde nefret suçuna teş-
vik etmeyi ve görsel işitsel ticari reklamlarda ayrımcı-
lığın özendirilmesini yasaklayan Görsel İşitsel Medya 
Hizmetleri Yönergesi;

Sınır kontrollerinde ayrımcılığı yasaklayan mevzuat.

(Bu metin Prof. Rainer Hiltunen tarafından Mart 2017’de 
hazırlanmıştır.) 


