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AB IRKÇILIKLA MÜCADELE EYLEM PLANI

2020-2025

Eşitlik Birliği için 
eylemlere hız vermek

Eylül 2020

‘‘Irkçılık ve nefretle mücadelede elde edilen ilerleme kırılgandır – zor 
kazanılır ancak kolaylıkla kaybedilir. O nedenle şimdi harekete geçme 
zamanıdır. Komisyon, kınamadan harekete geçen, gerçek anlamda 
ırkçılık karşıtı bir Birliğin inşası için bir eylem planı sunuyor’’

Avrupa Birliği’nde ırk veya etnik köken temelli ayrımcılık, Sözleşmeler ve Temel Haklar 
Şartı uyarınca yasaklanmıştır. Aynı zamanda, Irksal Eşitlik Direktifi ve Irkçılık ve 
Yabancı Düşmanlığının İfade Biçimleriyle Mücadeleye Dair Çerçeve Kararı gibi ırkçılık, 
ırk temelli ayrımcılık ve nefret söylemine karşı Avrupa kanunları bulunmaktadır.

Bütün bu düzenlemelere rağmen  Birliğimiz bünyesinde 
ısrarlı şekilde devam eden eşitsizliklerle mücadele 
edilmesi için daha fazla eyleme ihtiyaç vardır. AB 
2020-2025 Irkçılıkla Mücadele Eylem Planı, 
AB’de ırkçılıkla mücadelenin daha etkin yürütülmesi  
amacıyla eylemlere hız verilmesi ve her düzeyden 
muhatabın bir araya getirilmesine yönelik bir dizi 
önlem içermektedir.

Komisyon Başkanı von der Leyen, Avrupa Parlamentosu, 16 Eylül 2020

AB’nin eylemlerine hız vermeye ihtiyaç vardır

AYRIMCILIĞA MARUZ KALDIĞINI HİSSEDEN
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Toplum genelinde ırkçılık ve ırk temelli ayrımcılıkla mücadele

AB yasal çerçevesi Ekonomi, istihdam, barınma, sağlık hizmetleri

Aşırılık ve nefret söylemi

Daha iyi veri toplama

Avrupa Komisyonu’nda çeşitlilik

Adil kolluk hizmetleri ve koruma

Eğitim ve anma

2021 yılında Irksal Eşitlik Direktifine ilişkin 
uygulama raporu ve 2022 yılı itibariyle olası yasal 
mevzuat.

İhlal prosedürleri dahil olmak üzere Irkçılık ve 
Yabancı Düşmanlığı ile Mücadeleye Dair Çerçeve 
Kararının uygulanması.

Yapay zeka sistemlerinde önyargı ve ayrımcılık 
riskinin ele alınmasına yönelik olarak yakın 
zamanda yapılacak Yapay Zeka teklifi.

İş gücü piyasası, sosyal koruma, sağlık hizmetleri 
ve barınma gibi alanlarda çeşitlilik ve kapsayıcılığın 
desteklenmesine yönelik AB finansmanı.

2021 yılına kadar Üye Devletler ile çalışarak 
şiddet içeren aşırılık ile mücadeledeki boşlukların 
ve en iyi uygulamaların tespit edilmesi

IT şirketleri ile çalışarak çevrimiçi nefret söylemiyle 
mücadele edilmesi ve çeşitliliğin kabul görmesinin 
desteklenmesi.

Irk veya etnik köken açısından ayrıntılandırılmış 
daha fazla ve iyi verinin toplanmasına yönelik 
olarak AB ve Üye Devletlerin tutarlı bir eşitlik 
verisi toplama yaklaşımı sergilemesi.

Komisyon personelinin çeşitliliğinin 
değerlendirilmesinine yönelik ilk anket çalışması.

Komisyon bünyesinde bir Çeşitlilik ve Kapsayıcılık 
Ofisinin oluşturulması.

Temsil kapasitesini iyileştirmek adına Komisyon 
personelinin çeşitliliğinin artırılması.

Belirli bir çeşitlilik hedefi içerecek bir Komisyon 
staj programı stratejisi hazırlanması.

Kolluk kuvvetleri nezdinde ırk ve etnik köken 
temelli profilleme de dahil olmak üzere ayrımcı 
yaklaşımların önlenmesi için AB seviyesinde eğitim 
verilmesi ve en iyi uygulamaların paylaşılması.

Polisin azınlıklara yönelik tavrına dair veri 
toplanması.

Irk ve etnik kökene dayalı önyargılar konusunda 
gazeteciler ve sivil topluma yönelik farkındalık 
artırma seminerleri.

Kapsayıcılık ve farkındalığın eğitim politikaları 
içerisinde ana akım haline getirilmesi.

Irkçılıkla ilgili önemli anma günlerinin düzenlenmesi



Tüm seviyelerde tüm aktörlerle çalışma

ULUSAL SEVİYE

İŞ SEKTÖRÜ SİVİL TOPLUM & PAYDAŞLAR

IRKÇILIKLA MÜCADELE KOMİSYON KOORDİNATÖRÜ

YEREL SEVİYE KÜRESEL SEVİYE
2022 sonuna kadar tüm Üye 
Devletlerde ırkçılık ve ayrımcılığa 
karşı ulusal eylem planlarına 
yönelik olarak çalışılması.

Komisyon, 2023 yılı sonunda ilk 
ilerleme raporunu yayınlayacaktır.

Mayıs 2021’de Çeşitlilik Şartnamesi 
imzacılarının CEO’ları ile kurumsal çeşitlilik 
stratejilerini destekleme etkinliği yapılması. 

Şirketlere yönelik bir çevrimiçi kapsayıcılık ve 
çeşitlilik araç kitinin geliştirilmesi.
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Politika tasarımından uygulanmasına kadar sosyal kapsayıcılık, 
temel haklar ve eşitliğin desteklenmesi amacıyla sivil toplum 
aktörleri ve eşitlik kurumlarıyla güçlü bir iş birliği kültürünün 
oluşturulması.

AB Kurumları, Üye Devletler, sivil toplum, eşitlik kurumları ve 
taban örgütlerinin katılımıyla 2021 baharında bir Irkçılıkla 
Mücadele Zirvesi’nin organize edilmesi.

Yeni atanan koordinatör, belirli bir ırk veya etnik geçmişten gelen insanların 
seslerinin duyulması ve tüm AB politikaları içerisinde ana akım haline getirilmesi 
için tüm temsilcilerin irtibat noktası görevi görecektir.

URBACT ve Belediye Başkanları 
Sözleşmesi gibi ağlar üzerinden 
şehirlerle iş birliği yapılması.

Her yıl Avrupa kapsayıcılık ve 
çeşitlilik başkenti/başkentleri ilan 
edilmesi.

Irkçılıkla mücadele gündemine 
yönelik yeni ve dinamik bir yaklaşım 
doğrultusunda kilit uluslararası, 
bölgesel ve ikili ortaklar ile iş 
birliklerinin daha da güçlendirilmesi.


