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ÖNSÖZ
AGİT Kosova Misyonunun görevi Kosova’da yașayan
tüm topluluklarõn ortak çõkarõnõ temsil eden demokratik
yapõlarõn gelișmesini desteklemektir. AGİT bünyesinde
etnik topluluklara destek programlarõ uzlaștõrma,
entegrasyon ve yetenek-geliștirme, etnik topluluklar
içerisinde demokratik değerlerin terÞ ettirilmesi ve onlarõn
diğer etnik topluluklar ve geçici hükümet ile durumlarõnõ
geliștirmek konularõna odaklanmõștõr. Seçmenlerin Sesi
projesi bu çabanõn bir parçasõdõr.
Bu çalõșmanõn yayõnlandõğõ sõralarda, Kosova ikinci
Belediye Seçimlerini gerçekleștirecektir. Yerel düzeyde,
Belediye Meclisi yapõsõ içerisinde etnikler-arasõ ayrõmõn
(diskriminasyon) önüne geçmek için, iki sene önce
gerçekleșen birinci Belediye Seçimlerine katõlmayan etnik
topluluklarõ temsilcileri Uluslararasõ Topluluğu tarafõndan
tayin edilmiști. Aynõ zamanda, diğer ölçüler de alõnmõștõr.
“Kosova’daki Belediyelerin Öz-yönetimi” hakkõnda UNMIK
2000/45 Düzenlemesi ile zorunlu Topluluk ve Uzlașma
Komitelerinin kurulmasõ temin edilmiștir. Bu herhangi
bir etnik, dil veya dini topluluğa ait olursa olsun, birey
veya bireylerden olușan gruplara idari ișler tarafõndan
diskriminasyona maaruz kalma durumunda Belediyeye
ağlașõda bulunmaya izin vermiștir, ki bu ağlașõ belgesi
nihai çözüm için Uzlașma Komitesine gönderilmektedir.
Yerel düzeyde kurumsal çerçevenin olușturulmasõyla,
azõnlõk haklarõnõ korumak için, Kosova’daki siyasi partiler
ve sivil toplum örgütleri onlarõn örgütsel kapasitelerini
arttõrmak üzere AGİT’in sürekli desteğini almõștõr. Bu
çalõșma devam ederse, AGİT söz konus kitapçõğõn yeni
Belediye Meclisleri ve bu seçimlerden sonra önümüzdeki
yõllarda çalõșmalarõna rehberlik etmesi nedeniyle uygun
uluslararasõ aktörler için kullanõșlõ olacağõnõ ümit
etmektedir. Fakat, en önemlisi, biz Kosova’da yașan
Sõrp-olmayan azõnlõklarõn genel durumlarõnõn daha iyi
anlașõlmasõna ve azõnlõklarõn verimli bir șekilde yerel
yönetime katõlmasõna katkõ sunmasõnõ isterdik.
mbasador Pascal Fieschi

Genel Sekreterin Özel Temsilcisi Yardõmcõsõ (DSRSG) /AGİT Kosova Misyonu Bașkanõ.
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TANITIM
Seçmenlerin Sesi1 projesinin devamõ olarak, “Katõlõm – Azõnlõklarõn Sesi” Kosova’daki belediyeler için
tavsiyeler formülleștirmeye çalõșmaktadõr. Tavsiyeler Kosova’daki Sõrp-olmayan azõnlõk topluluklarõ
tarafõndan dile getirilen endișelere cevap vermektedir. Sõrp-olmayan azõnlõk topluluklarõ2 üzerine
odaklanma Þkri, Kosova’daki daha küçük topluluklarõn, kurumsal yapõlanma süreci içerisinde son üç
yõldõr kendi endișelerinin ihmal edildiğini sürekli olarak dile getirmesiyle gelmiștir.
Kosova’da yașayan Sõrp-olmayan azõnlõk topluluklarõ ișbirliği ile yürütülen söz konusu araștõrma, kendi
alanõnda ve bu bağlamda yapõlan ilk çalõșmadõr. Ancak, yapõlan tüm toplantõlarda Kosova’da yașayan
azõnlõklara hizmetlerin sunulmasõ ve genel olarak hayat șartlarõ üzerine kesin verilerin toplanmasõnõn ne
kadar zor olduğu açõkça görülmüștür. Üstelik, etnik çeșitliliği yerleștirmek üzere kurumlarõn yapõlanmasõ
henüz çok erken safhadadõr. Azõnlõklarõn yașantõlarõ 1999 yõlõ çatõșmasõnõn yankõlarõyla halen derinden
etkilenmektedir. Endișeler güvenlik, hareket özgürlüğü, mülkiyet haklarõ, ișsizlik ve içsel yerinden
edilen kișiler (IDPs) yanõ sõra mültecilerin yüzleștiği çok sayõda konularõ kapsamaktadõr. Çoğu zaman,
topluluklar arasõnda sadece uyușmazlõk ve rekabet mevcut değildir, fakat ayrõca topluluklar içerisinde
de derin uyușmazlõklar bulunmaktadõr, ki bu ișbirliğini engelleyebilir.
Bu yayõn, bazõ eksikleri olsa da, uzun dönemli kurumsal yapõlanma sürecine ve Kosova’da
azõnlõk katõlõmõna katkõda bulunabilmek girișimidir. Bu toplantõlarda, AGİT ve Uluslararasõ Seçim
Sistemleri Kurumu (IFES) değișik perspektißeri anlamak üzere yapõlan saptamalara tanõklõk etmiștir.
Azõnlõk topluluklarõnõn “Katõlõm / Azõnlõklarõn Sesi” eșliğinde bașlatõlan diyalogu devam ettirmeleri
beklenmektedir.

METODOLOJİ - YÖNTEM
Uluslararasõ Seçim Sistemleri Kurumu (IFES) ve Avrupa Güvenlik ve İșbirliği Teșkilatõ (AGİT) Kosova
genelinde Așkali, Boșnak, Hõrvat, Mõsõrlõ, Goralõ, Rom ve Türk azõnlõk gruplarõ3 ile 70 üzerinde toplantõya
rehberlik etmiștir. 800 üzerinde kiși görüșmelere katõlmõș ve ankete veya belediye hizmetlerinin iki
temel alanõna hitap eden incelemeye4 cevap vermiștir; (1) genel hayat șartlarõna yönelik hizmetler,
ve (2) çeșitli topluluklarõn etnik ve dilbilimsel (linguistik) kimliklerinin korunmasõ ve iyileștirilmesine
yönelik azõnlõklara-özel hizmetler. Anket ilgili gruplarõn yerel dillerine tercüme edilmiștir. Gruplara,
onlarõn belediye binalarõna erișilebilirlikleri ve belediye binalarõnõ ne sõklõkta ziyaret ettikleri sorulmuștur.
Bununla birlikte, katõlõmcõlardan yedi ayrõ belediye hizmetini değerlendirmeleri istenmiștir, ki bunlar –
Seçmenlerin Sesi projesinden elde edilen tecrübelere dayanarak – önceki yõllarda genellikle en önemli
olarak görülmüștür. Belirtilen kamu hizmetleri alanlarõ șunlardõr: sürdürülebilir ekonomik kalkõnma; su
sağlanmasõ ve yönetimi; șehir içi yollar ve ulașõm; sağlõk bakõmõ ve sosyal hizmetler. Azõnlõklara-özel
belediye hizmetleri bölümünde yerel yönetim içerisinde anadilinde iletișim kurabilmek (resmi belgelerin
mevcut bulunup bulunmamasõ dahil); anadilinde eğitim, kültürel etkinliklerin belediye tarafõndan
organize edilip edilmediği ve son olarak topluluk siyasi temsilciliğine yer verilmiștir.
1
Bakõnõz Seçmenlerin Sesi: Topluluk Endișeleri (2000) ve Seçmenlerin Sesi: Kosova’nõn Endișeleri (2001), her ikisi de AGİT Kosova Misyonu,
Demokratikleșme Bölümü tarafõndan araștõrõlmõș ve yayõnlanmõștõr.
2
Kitapçõk içeriğinde “azõnlõk” kelimesi “Sõrp-olmayan azõnlõklar” anlamõnda kullanõlmõștõr.
3
Kosova genelinde çeșitli azõnlõk topluluklarõ ile düzenlenen toplantõlar listesi için, Bakõnõz Ek I.
4
Anket kopyasõ için, Bakõnõz Ek II.
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Araștõrma azõnlõklara özel kamu hizmetlerinin dört
temel alanõnõ kapsamaktadõr.
Kamu hizmetlerinde azõnlõk dillerinin kullanõlmasõ dahil
edilerek: Belediye içerisinde azõnlõk dillerinde iletișim
kurabilmek; resmi belgelerin azõnlõk dillerinde mevcut
olmasõ; yer isimlerinin azõnlõk dilleriyle belirtilmesi ve
kamu ișaretlerinin azõnlõk dilleriyle gösterilmesi.
Azõnlõk dillerinde eğitim okul-öncesi, ilkokul ve orta
öğrenim așamalarõnda.
Belediye tarafõndan organize edilen kültürel etkinlikler
belirli bir azõnlõğa yönelik veya kültürleri kaynaștõran
etkinlikler.
Belediye strüktürlerine katõlõm seçilen veya tayin edilen
azõnlõk topluluklarõ ve memur veya Belediyede çalõșanlar
aracõlõğõyla.
Projenin ikinci așamasõnda söz konusu inceleme
çerçevesinde verilen cevaplara dayanarak kitapçõk dizileri
(bölge bașõna birer adet) hazõrlanmõștõr. Araștõrma
sonuçlarõnõn özeti olarak bu kitapçõklar yerel dillere
tercüme edilmiștir. Önemle belirtilmelidir ki yapõlan
araștõrmanõn temel hedeÞ erișilebilirlik ve belediye
hizmetlerinin sunulmasõ üzerine çeșitli azõnlõklarõn anlayõșõ,
görüșü ve düșüncelerinin tanõtõlmasõydõ. Bu bulușlar
Kosova’da yașayan Sõrp-olmayan azõnlõklarõn, kendi hayat
șartlarõ üzerine algõlarõnõ yansõtmasõ nedeniyle çok
önemlidir.
Projenin üçüncü așamasõnda, her bir bölgede araștõrmaya
doğrudan katõlan azõnlõk üyeleriyle toplantõlar organize
edilmiștir. Bu sefer, katõlõmcõlar topluluk temsilcilerinin –
topluluk liderleri, gazeteciler, öğretmenler ve değișik sivil
toplum örgütleri üyelerinden olușmaktaydõ –araștõrma
sõrasõnda biriktirilen enformasyonlar hakkõnda eleștiride
bulunmalarõ ve yorum yapmalarõ hedeßenmiștir.
Katõlõmcõlardan azõnlõklara-özel belediye hizmetleri ve
uygun aktörlere yönelik tavsiyeler olușturmalarõ
istenmiștir.

Söz konusu araștõrmanõn nihai versiyonu bölgesel
toplantõlar sõrasõnda ileri sürülen yorumlarõ içermektedir,
ki bunlar, anket sorularõna yanõt verenlerin ve kendi
toplum temsilcilerinin bilgi seviyesindeki büyük farklõlõğõ
yansõtmaktadõr. Anlatõmda kendi algõlamalarõ arasõndaki
farklõlõklar açõkça gösterilmiștir.
Bu kitapçõk bölge bașõna elde edilen bulgu sonuçlarõnõ
tanõtmaktadõr ve her bir bölge içerisinde olușturulan
tavsiyeleri içermektedir. Bununla birlikte, bulgular ve
tavsiyeler bugün Kosova’da yașayan Sõrp-olmayan
azõnlõklarõn sosyal, siyasal ve kültürel endișelerinin
rehberi olarak görülmelidir. Bunlar ayrõca bu endișelerle
bașa çõkmak üzere çõkõș yollarõ bulmak için temel
olușturabilirler.

ARAȘTIRMAYA GENEL BAKIȘ
Azõnlõk gruplarõnõn kendilerini alabildiğine dõșlanmõș
hissetmelerine katkõda bulunan iki temel endișesi
vardõr. Bunlardan birincisi ișsizliktir ve çoğu, destek
olmadan durumlarõnõ geliștirmek konusunda kendilerini
güçsüz hissetmektedirler. İkinci büyük endișeleri belediye
çalõșanlarõnõn kendilerini önemsememesi veya onlar için
özel konularõ dile getirmemesidir.
Azõnlõk gruplarõ kendilerinin ne Belediye Meclisine seçilen
veya tayin edilen üyeleri ne de topluluk liderleri tarafõndan
lâikliyle temsil edilmediğini düșünmektedir.
Bazõlarõ
ayrõca bu endișeye dõșlanma duygusunu katarak, kendi
temsilcilerinin etkisinin az olduğundan endișelenmektedir.
Tüm topluluklar, kendilerini iyi temsil edilmiș hissetsin
veya hissetmesin, kendi temsilcileri ve belediye çalõșanlarõ
ile daha yakõn ilișkiler kurmayõ talep etmektedir.
Așağõdaki Tablo kõsa ve öz bir șekilde çeșitli azõnlõk
topluluklarõnõn öncelikli endișelerinin özetini ve genel
olarak onlarõn kendi temsilcileri ile ilișkileri anlayõșõnõ
göstermektedir.

Topluluklar

Öncelikli endișeleri

Așkali

İșsizlik; eğitim; belediye strüktürlerine
kõrgõnlõk

Temsilcilerine güveniyorlar

Boșnak

İșsizlik, eğitim ve kültür. Mitroviça’da
hareket özgürlüğü ve güvenlik endișeleri

Memnunlar, fakat onlarõn yeteri derecede aktif olmadõklarõ
üzerine genel bir konsensüs bulunmaktadõr.

Hõrvat

Güvenlik (ve ulașõm); kültür

Güven yetersizliği

Mõsõrlõ

Eğitim; ișsizlik

Zayõf

Goralõ

İșsizlik; lisan; topluluğa olan saygõ; iletișim
(Dragaș’ta). Baskõ korkusu.

Zayõf

İșsizlik; ekonomik durum; lisan (ve onun
eğitimde kullanõlmasõ); yerel yönetim ile
irtibat yetersizlikleri

Memnuniyetsizlik (İpek hariç)

Rom
Türk

Yerel yönetime kõrgõnlõk

Memnun (Prizren’de güven yetersizliği)
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Temsilcileri ile ilișkileri

Azõnlõk gruplarõ kendilerini karar-alma sürecinden dõșlanmõș
olarak, devreye kilitlenmiș bir șekilde hissetmektedir. Politik veya ekonomik hadiseleri etkileyememe duygularõ,
komünizm sonrasõ ayrõmcõ kamu idaresi geleneğiyle
daha da artmaktadõr. Yukarõda bahsedilen tüm etkenler
yerel yönetim düzeyinde kamu hizmetleri kültürünün
eksikliğinden olușmaktadõr. Bununla birlikte, bazõ Boșnak
azõnlõğõ üyeleri siyasete bağlanmak için kendi siyasi
kamu Þgürlerinin isteksizlik duygularõnõ dile getirmiștir, ki
bunun nedeni kõsmen siyaset ile bağlantõlõ olan her șeye
karșõ derin güvensizliğin bulunduğu komünist yönetimine
dayandõrõlabilir.
Hayat șartlarõ daha düșük olanlar belediyelerine endișelerini
bildirmek konusunda kendilerini daha yetersiz hissettikleri
açõktõr, ki bu cezalandõrõlabilme korkusu, güven yetersizliği,
zayõf tanõtõm, belediye binasõna olan coğraÞ mesafe veya
tüm bu faktörlerin bileșiminden kaynaklanmaktadõr. Bu
gibi topluluklar destek için kendi yerel yönetimleri dõșõnda
bazõ arayõșlarda bulunmaya bașlarlar, özellikle uluslararasõ
topluluğuna bașvurarak. Gruplar ne kadar daha güçsüz
ve siyasi olarak mobilize oluduysa, onlarõn geleceğini
șekillendirme konusunda uluslararasõ kurulușlarõn yerel
aktörlerden daha güçlü olduğu anlayõșõ daha yoğundur.
Bu, kendi yerli halkõnõn endișelerini yönlendirmesi için
belediyelere verilen otoriteyi zayõßatmaya devam etmektedir. Uzun dönemli olarak, bu azõnlõk topluluklarõ ve yerel
yönetim arasõnda çift taraßõ küskünlüğe yol açabilir.
Nihayet, azõnlõklarõn ișsizlik endișesi, sosyal refah sağlama
endișesinden çok daha önemlidir. Sosyal hizmetlerin
gelecekte sürdürülebilir çözüm olarak görülmediği
açõktõr;istihdam ve kendine-yeterlilik daha yüksek önceliklidir.
Sõrp-olmayan azõnlõklar tarafõndan belirtilen diğer özel
endișe alanlarõ așağõda ayrõntõlõ bir șekilde gösterilmiștir

Belediye binalarõna erișilebilirlik5
Genel olarak, ankete katõlanlarõn %78’i belediye binalarõnõn
erișilebilir olduğunu ifade etmiștir. Ulașõm yetersizlikleri,
çoğunlukla güvenlik endișeleri ile kombine edilmiș olarak,
bazõ topluluklarõn belediye binalarõnõ erișilemez bulmasõna
yol açan temel nedenlerden biridir. Fakat, alõnan bu yüksek
yüzdeliklere rağmen, katõlõmcõlarõn %35’i son yõllarda
kendi belediyelerini ziyaret etmediklerini belirtmiștir. Bu
rakam projeye katõlan tüm katõlõmcõlarõn yarõsõndan az
Hizmetler
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Kamu Hizmetleri
Tüm katõlõmcõlar kamu hizmetleri sağlanmasõnõ “zayõf”
veya “çok zayõf” olarak değerlendirmiștir. Sürdürülebilir
ekonomik kalkõnma ve sosyal hizmetlerin sağlanmasõ
topluluklar arasõnda en zayõf hizmet olarak görülmüștür.
Bununla birlikte, farklõ bölgelerde yașayan aynõ topluluk
mensuplarõnõn kamu hizmetleri hakkõnda çok farklõ
görüșleri bulunmaktaydõ. Örnek olarak, Mitroviça’da
yașayan Boșnaklar kendilerine sunulan kamu hizmetlerini
Prizren’de yașayanlardan daha olumsuz olarak
değerlendirmiștir. Bölgeler arasõndaki çeșitlilik de ayrõca
dikkat çekicidir. Gilan bölgesi genel olarak en iyi
kamu hizmeti sağlayan bölge olarak görülmüștür,
fakat Viti’de yașayan azõnlõk topluluklarõ kendilerine
sunulan kamu hizmetlerini Kosova genelinde en zayõf
olarak değerlendirmiștir. Bu örnek (ki bu çok sayõda
örneklerden biridir) bölgedeki belli bașlõ belediyelerin uzak
belediyelerden daha yüksek kaliteli hizmetler sunduğunu
göstermektedir: topluluklar ve belediyeler ne kadar daha
küçük olursa, kamu hizmetlerinin sunulmasõna yapõlan
eleștiriler o kadar büyük olmaktadõr.
Sağlõk hizmetleri ve șehir içi ulașõm standartlarõ, her
nasõlsa, diğer hizmetlere nazaran genel olarak daha
olumlu bulunmuștur. Sağlõk hizmetleri, özellikle, birçok
topluluk için temel endișelerden birini olușturmaktadõr ve
pozitif bir șekilde değerlendirildiği yerlerde belediyelerin
söz konusu kamu önceliğini yöneltmeye bașladõğõna ișaret
etmektedir. Her nasõlsa, yapõlan her bir bölgesel toplantõ
sõrasõnda Rom topluluğu üyeleri sağlõk hizmetleri alanõnda
Rom bireylerine karșõ sistematik diskriminasyon yapõldõğõ
doğrultusunda șikayetlerini dile getirmiștir. Genel olarak
tüm gruplarõn kamu hizmetlerini çok düșük düzeyde
gördükleri açõktõr. Herhangi bir grup tarafõndan genel
olarak hiçbir hizmet “orta” (veya daha yüksek) olarak
değerlendirilmemiștir.
Așağõdaki Tablo, ankette belirtilen bazõ belediye
hizmetlerinin azõnlõk topluluklarõ çoğunluğu tarafõndan
Kosova genelinde değerlendirilmesini göstermektedir:

Sürdürülebilir
ekonomik
kalkõnma

Su
sağlanmasõ

Çöp
yönetimi

Șehiriçi
yollar

Șehiriçi
ulașõm

Sağlõk
hizmetleri

Sosyal
hizmetler

Așkali

2.09

2.23

2.21

2.09

2.62

2.78

2.01

Boșnak

2.07

2.57

2.27

2.53

2.69

2.41

1.91

Hõrvat

1.1

1

1

1

1

2.2

1.3

Mõsõrlõ

1.92

1.55

1.58

2.71

2.78

2.67

2.51

Goralõ

1.48

1.68

1.45

1.43

2

1.7

1.53

Rom

1.71

2.05

2.08

2.07

2.06

2.49

1.73

Türk

1.38

1.8

1.85

1.76

1.69

2.25

1.5

Azõnlõklar

*

bir kõsmõnõ temsil etse de, bu halen mevcut strüktürlere
olan güvensizliği ve endișelerinin yönlendirilmemesi (ve
muhtemelen gelecekte de olmayacak) nedeniyle hayal
kõrõklõğõ ve memnuniyetsizlik duygusunu yansõtmaktadõr.

1 : çok zayõf

2 : zayõf

3 : orta

4 : iyi

5 : çok iyi

Bu terim Anket içeriğinde Þziksel erișebilirlik anlamõnda kullanõlmõștõr.
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Bölgesel düzeyde yapõlan tüm toplatõlar sõrasõnda, ilgili
azõnlõk temsilcileri genel olarak yukarõdaki tabloda
gösterilen değerledirmeleri kabul etmiștir. Fakat bunlarõn
genelleștirilmesinin çok zor olduğu ifade edilmiștir, șöyle
ki bölgeler arasõnda muazzam farklõlõklara rastlanõldõğõ gibi
azõnlõk gruplarõ içerisinde de farklõlõklar gözlemlenmektedir.
Bu farklõlõklar azõnlõklara-özel hizmetler söz konusu olunca
daha belirgin olmaktadõr, enformasyonlarõn sağlanmasõ ve
belediye düzeyinde tüm kișilerin anadilinin kullanõlmasõ
hizmetleri dahil edilerek. Kitapçõğõn bölgeler bölümünde
bu konular üzerine daha ayrõntõlõ bilgiler verilmiștir.

İletișim
Belediye personeli ile kendi anadillerinde iletișim
kurabilmek veya kendi anadillerinde resmi belgelerin
mevcut olup olmadõğõ konusunda gruplar arasõnda
muazzam düșünce farklõlõklarõ bulunmaktaydõ. Genel
olarak bunlar Așkali, Boșnak ve Mõsõrlõ topluluklarõ için
mevcut bulunurken, Goralõlar’õn yarõsõndan biraz fazlasõ
ve Hõrvat, Rom6 ve Türkler’in hemen hemen dörtte
birlik bir kõsmõ buna katõlmaktaydõ. Tüm gruplar kamu
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Kamu alanõ isimlerinin anadilinde belirtilmesi

ișaretlerinin kendi anadillerinde müsait olmasõ konusunda
daha olumsuzdu.
Așağõdaki graÞkler Kosova geneli için yerel yönetim
așamasõnda anadilinde iletișimin dört ayrõ alanõna yönelik
genel bakõșõ göstermektedir. Bu graÞklerin değișik azõnlõk
gruplarõna mensup bazõ üyeleri tarafõndan güçlü bir
șekilde eleștirildiği gözlemlenmiștir, özellikle Boșnak ve
Așkaliler tarafõndan. Ayrõca kuzey Mitroviça’daki Boșnak
Mahallesinde yașayan Boșnaklarõn durumu, șartlarõn
farklõlõğõ nedeniyle Prizren bölgesinde yașayanlarõn
durumuyla kõyaslanamadõğõ gözlemlenmiștir.
Bu graÞklerin görüșmeler için bașlangõç noktasõ olarak
kullanõldõğõ belirtilmelidir, kitapçõğõn bölgeler bölümünde
özetlenmiș olan temel noktalar. Bölgeler arasõndaki bu
farklõlõklar ayrõca Kosova’ya yönelik genelleștirilmiș bir
resmin yanlõș yöne götürebileceği anlamõnõ vermektedir.
Örnek olarak, bazõ Așkali topluluğu temsilcileri onlarõn
Ferizovik ve Võçõtõrõn’daki durumlarõ arasõnda güvenlik,
hareket özgürlüğü ve kamu hizmetlerine erișebilirlik
açõlarõndan gözle görülür farklõlõklarõn bulunduğunu iddia
etmektedir.
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Resmi belgelerin anadilinde
mevcut olmasõ
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Yerleșim yeri sismlerinin anadilinde belirtilmesi

Eğitim
Tüm topluluklar eğitimin tüm așamalarõnda anadillerinde
eğitim görebilmek için ek imkanlarõn sunulmasõ
doğrultusunda yorumda bulunmuștur. Yine, Așkali,
Boșnak ve Mõsõrlõ gruplarõ, Türkler yanõ sõra,
anadillerinde eğitimin ilk ve ortaokul așamalarõnda mevcut
olduğunu, fakat bunun okul-öncesi eğitim için geçerli
olmadõğõnõ belirtmiștir. Hõrvat katõlõmcõlarõn yarõsõndan

biraz fazlasõ, anadillerinde eğitimin okul-öncesi ve
ilkokul așamalarõnda mevcut olduğunu, fakat ortaokul
așamasõnda mevcut olmadõğõnõ dile getirmiștir. Benzer
bir șekilde, Goralõlar’õn yarõsõndan az bir kõsmõ kendi
anadillerinde eğitimin sadece ilk ve orta öğrenim
așamalarõnda mevcut olduğunu düșünmektedir ve okulöncesi așamasõndaki eğitime sadece dörtte birlik kõsmõnõn

Kosova’da yașayan Rom topluluğunun çoğunluğu Arnavutça ve Sõrpça dillerini kullanmaktadõr, șöyle ki Romcayõ kullanan kiși sayõsõ azalmaktadõr.
Örnek olarak ankete katõlan 359 Rom katõlõmcõdan sadece 75’i (%21) Rom dilinde anket istemiștir, ki bu söz konusu dilin az kullanõldõğõnõ
yansõtmaktadõr. Her nasõlsa, anadilinde eğitim ile ilgili cevaplarda kendi birinci dilleri olarak halen Romcaya değinilmektedir. Rom dilinin iletișim ve
eğitim alanlarõnda kullanõlmasõ ile ilgili Þili veriler, her nasõlsa, genel olarak cevaplarda belirtilenden çok daha düșüktür.
6

8

erișebildiği vurgulanmõștõr. Rom gruplarõ diğer topluluklara
nazaran kendilerinin anadillerinde eğitim görebilme
fõrsatõndan en az yararlandõklarõnõ belirtmișlerdir, ki
eğitimin herhangi bir așamasõnda kendi anadillerinde
eğitimin mevcut olduğunu7 dörtte birden az bir kõsmõ

ileri sürmüștür. İlginçtir ki anadilinde eğitimden daha
yüksek düzeyde yararlanan gruplar, üniversite düzeyinde
anadilinde eğitim görebilmek doğrultusunda talepte
bulunmaktadõrlar, özellikle kuzey Mitroviça’da yașayan
Boșnaklar ve Kosova genelinde yașayan Türk topluluğu.
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İlkokul eğitimi

Orta öğrenim

Kültür
Belediye tarafõndan organize edilen kültürel etkinlikler
bir topluluğa özel veya kültürleri kaynaștõran etkinlikler
olabilir. Her nasõlsa, Așkali ve Mõsõrlõ gruplarõndan
katõlõmcõlarõn yarõsõndan fazlasõ kendi belediyelerinin
kendilerine yönelik kültürel etkinlikler organize ettiğini
ileri sürmüștür. Bu konuda diğer azõnlõk topluluklarõ
içerisinde büyük farklõlõklar bulunmaktadõr. Boșnak ve
Rom katõlõmcõlarõnõn yaklașõk üçte biri belediyelerinin
kendilerine yönelik kültürel etkinlikler organize ettiğini
ileri sürmüștür. Fakat Türklerin bește birinden az bir
kõsmõ bu iddiaya katõlmõștõr. Goralõlarõn sadece yüzde
üçü belediyelerinin kendileri için kültürel etkinlikler
düzenlediğini, fakat Hõrvatlar için hiçbir șeyin organize
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Kendilerine has kültürel etkinlikler

edilmediğini belirtmiștir. Tüm gruplar belediyelerinin
kendilerine yönelik ve kültürleri kaynaștõran etkinlikler
organize etmesi gerektiği doğrultusunda yorumda
bulunmușlardõr.
Așağõda belirtilen graÞkler olgularõ aktüel bir biçimde
yansõtmamaktadõr, șöyle ki azõnlõklarõn çoğu kültürel
etkinlikleri organize edenler hakkõnda pek bilgi sahibi
değilleridir. Azõnlõk temsilcilerinin çoğu, bazõ istisnalar
dõșõnda, belediyelerin azõnlõk topluluklarõna yönelik
herhangi bir kültürel etkinlik organize etmediğini iddia
etmiștir. Organize edilen etkinlikler genellikle uluslararasõ
örgütler veya sivil toplum örgütleri maddi desteğiyle
gerçekleșmiștir.
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Kültürleri kaynaștõran etkinlikler

Gilan’da resmi olmayan Rom dilinde okul-öncesi ve ilkokul eğitimi haricinde, Kosova’da Rom dilinde eğitim veren bașka bir okul yoktur. Bu
nedenle, graÞklerde belirtilen yüzdelikler Romlarõn yașadõğõ bölgelere bağlõ olarak kendilerine sunulan Arnavutça ve Sõrpça dillerinde eğitime
ișaret etmektedir.
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Belediye strüktürlerine katõlõm8
Topluluklar içerisinde ve bölgeler arasõnda anket sorularõna
yanõt verenlerin ileri sürdüğü muazzam görüș farklõlõklarõ
nedeniyle belediye strüktürlerine katõlõm hakkõnda
yorumlar geliștirmek hayli zordur.
Tüm azõnlõk gruplarõ genel olarak kendi Belediye
Meclislerinde temsilcilerinin bulunup bulunmadõğõndan
haberdardõr, fakat bu temsilcilerin seçim yoluyla mõ,
yoksa atama9 yoluyla mõ görevlendirildiği konusunda
genel bir șașkõnlõk mevcuttur. Örnek olarak, bazõ azõnlõk
topluluklarõ Belediye Meclisinde temsilcililerinin olmadõğõnõ
kabul etmekle birlikte, ankette belirtilen; temsilcilerinin
seçilerek mi yoksa atama yoluyla mõ ișbașõna geldiği
ile ilgili sorularõ cevaplamaya devam etmeleri, onlarõn
genel olarak belediye katõlõmõ konusunda bilgi sahibi
olmadõklarõnõ göstermektedir. Bu ayrõca seçim veya atama
temsilciliği sistemi arasõndaki siyasi farklõlõklar üzerine
tecrübeleri olmadõğõna ve fark gözetemediklerine ișaret
etmektedir.
Belediye temsilcileri tarafõndan genel olarak kendi
endișelerinin ileri sürülüp sürülmediği hakkõnda sorulan
soruyu yanõtlarken, bu kișilerin Belediye Meclisine
birden fazla azõnlõğõ temsil etmesi üzerine atandõğõ
durumlarda (örn. Boșnak temsilcinin Mitroviça’daki
Boșnak ve Goralõlar’õ temsil etmesi), topluluk özel
olarak temsil edilmediğinde, kendi endișelerinin lâikliyle
yönlendirilmediğini düșündükleri belirtilmiștir. Sadece
Hõrvatlar kendi belediyeleri dahilinde herhangi bir
așamada hiçbir topluluk mensubu üyelerinin çalõșmadõğõnõ
belirtmiștir. Her nasõlsa, Türkler ve Mõsõrlõlar da bu

soruya pek olumlu cevap vermemiștir. Bunlar çok sayõda
kișinin kendi belediyelerini neden ziyaret etmedikleri ve
buna yol açan temel nedenler hakkõnda Þkir vermektedir:
eğer söz konusu yerel yönetim bünyesinde herhangi bir
azõnlõk topluluğu mensubu çalõșmõyorsa, anadilinde iletișim
kurabilmek çoğunlukla mümkün olmayacaktõr. Bu nedenle,
gruplarõn endișelerini dile getirmek üzere belediyelerini
ziyaret etmek konusunda güveni olmayacaktõr.
Bölgesel toplantõlarda topluluklar ve onlarõn temsilcileri
arasõndaki boșluğun büyük olduğu görülmüștür ve
durumlarõn kavrayõșõ görülür bir șekilde değișebilir.
Farklõlõklar derecesi azõnlõklar arasõnda ve azõnlõklar
içerisinde değișmektedir, onlarõn kendini organize etme
derecesine ve çeșitli temsilcilerinin uzmanlõğõna bağlõ
olarak. Bununla birlikte, azõnlõk topluluklarõ içerisinde
dõșlanma duygusunun haklõ gösterildiği açõktõr ve
belediyeler, azõnlõk temsilcileri dahil edilerek, yerel
yönetimin onlarõn ihtiyaçlarõna da cevap verecek șekilde
gelișmesini sağlayacak kararlar almalarõ gerekmektedir.
Șimdiye kadar, yerel yönetim tarafõndan șeffaßõk ve daha
fazla demokratik meșruluk sorularõ bulunmaktadõr.
Așağõdaki bölümler bölgesel düzeyde bulgulara bağlõdõr.
Azõnlõk topluluğu mensuplarõnõn belediye strüktürlerine
katõlõmõ10 konusu, katõlõmcõlarõn verdiği belirsiz cevaplar
ve kesin veri yetersizliği nedeniyle graÞkler aracõlõğõyla
gösterilmemiștir. Bu özellikle eğitime ihtiyaç duyulan
alandõr ve topluluklarõ kendileri tarafõndan daha fazla
tecrübe insan haklarõnõn savunulmasõ ve terÞ ettirilmesine
büyük etkisi olabilir.

Araștõrõlan belediyelerde Sõrp-olmayan seçilen/atanan azõnlõk temsilcileri hakkõnda veriler için, Bakõnõz Ek III.
1,011 Kosova Belediye Meclisleri üyesi dõșõnda 41 seçilen ve atanan milletvekili Sõrp-olmayan topluluğa aittir. Bu toplam rakkamõn %4’ünü
olușturmaktadõr. Seçilen Sõrp-olmayan milletvekili sayõsõ 13’tür, bu toplam rakkamõn %1.28’ini olușturmaktadõr. Atama yoluyla tayin edilen
Sõrp-olmayan azõnlõk milletvekili sayõsõ 28’dir, bu toplam rakkamõn %2.76’sõnõ olușturmaktadõr. (Kaynak: AGİT Belediye ProÞlleri, internet sitesi:
www.OSCE.org/kosovo/documents/reports/municipal_proÞles)
8
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İpek

İpek bölgesinde așağõda gösterilen topluluklar ziyaret edilmiștir:
Mõsõrlõlar
Boșnaklar
Romlar

ile Deçan, İstok ve Yakova belediyelerinde;
ile İpek belediyesinde;
ile İpek belediyesinde.

Projeye katõlanlarõn yüzde doksan dukuzu belediye
binalarõnõn kolaylõkla erișilebilir olduğunu düșünmektedir.
Bu Kosova’nõn herhangi bir bölgesinde kaydedilen
en yüksek oranõ olușturmakla birlikte; büyük bir
çoğunluğu belediye binasõnõ henüz ziyaret etmemiștir.
Bu, özellikle Mõsõrlõ topluluğu içerisinde daha belirgindir.
İpek belediyesinde yașayan Rom ve Boșnak katõlõmcõlarõn
çoğu belediyelerini 3’ten fazla kez ziyaret ettiklerini
ileri sürmüștür. Yaptõklarõ yorumlardan anlașõlmaktadõr
ki, her nasõlsa, tüm azõnlõk gruplarõ seçilen temsilcileri
ve belediye çalõșanlarõ ile daha iyi ilișkiler kurmayõ ve
yakõn irtibatlar içerisinde bulunmayõ talep etmektedirler.
Dolayõsõyla daha küçük belediyelerde yașayan topluluklar
Hizmetler
Azõnlõk

Sürdürülebilir
Su
ekonomik
Sağlanmasõ
kalkõnma

yerel yönetimlerini ziyaret etmek konusunda daha
güvensizdirler.
Bölgedeki diğer belediyelere nazaran, İpek belediyesindeki
hizmetler daha yüksek olarak görülmüștür. İstisna
olarak Deçan’daki șehir içi yollarõ ve sosyal hizmetlerin
sağlanmasõ gösterilebilir, her iki alan da iyi puan
ortalamasõ alarak. Bununla birlikte, Rom topluluklarõ
bölge çapõnda genel olarak hiçbir hizmet karșõlõğõnõ iyi
olarak değerlendirmemiștir, sağlõk hizmetleri ve șehir içi
ulașõm alanlarõ hariç. Așağõdaki tabloda, bölgedeki azõnlõk
topluluklarõ çoğunluğunun belirtilen kamu hizmetleri
değerlendirmelerinin özetini bulabilirsiniz:

Çöp
yönetimi

Șehiriçi
yollar

Șehiriçi
ulașõm

Sağlõk
hizmetleri

Sosyal
hizmetler

Boșnaklar

2.75

2.85

2.4

1.95

3.45

3.6

2.1

Mõsõrlõlar

1.62

1.49

1.67

2.36

2.31

2.21

2.09

Romlar

2.2

3.7

1.7

2.3

3.9

4

2.5

1: çok zayõf

2: zayõf

3: orta

4: iyi

5: çok iyi

Deçan
Deçan’da yașayan Mõsõrlõlar1 için temel konu eğitim
konusuydu. Topluluk tarafõndan Hereç’te bir okulun inșa
edilmesi talebinde bulunuldu. Onlar ilk ve ortaokul
așamalarõnda anadilinde eğitim imkanlarõnõn mevcut
olduğunu, fakat okul-öncesi așamasõnda mevcut
olmadõğõna ișaret ettiler. Su sağlanmasõ ve yönetimi
“çok zayõf” olarak değerlendirildi ve topluluğun öncelikli

konusu olarak ele alõndõ. Genel olarak, Mõsõrlõlarõn sorunlarõ
çözmek konusunda müșterek yaklașõmlarõ vardõ ve kendi
temsilcileri ile daha olumlu ilișkiler kurabilmek için daha
iyi organize olmalarõ gerektiğini düșünüyorlardõ. Ayrõca
Topluluklar Komitesine katõlmalarõ ile kendi endișelerinin
yerel yönetim düzeyinde görüșüldüğü anlamõna geldiğini
dile getirdiler.

İstok
İstok’ta yașayan Mõsõrlõlar kendi temsilcileri ile ilișkilerinin
iyi olduğuna ve endișelerinin gerektiği șekilde temsil
edildiğine inanmaktadõrlar. Eğitim konusu ve belediye
içerisinde anadillerinde iletișim kurabilmenin tatmin edici
olduğunu düșünmektedirler, dolayõsõyla topluluk önceliği
olarak belirlememișlerdir. İstok bölgesinde sunulan
hizmetler “çok zayõf” olarak değerlendirilmiștir, ancak bu
konu üzerine çok az tartõșõlmõștõr. Bununla birlikte, Mõsõrlõlar
1

ekonomik kalkõnma ve ciddi ișsizlik sorunlarõ yüzünden
endișelenmektedirler. Sürdürülebilir ekonomik kalkõnma
alanõ en düșük puanlarla değerlendirilmiș ve topluluğun
yüksek öncelik verdiği alan olarak belirlenmiștir. Söz
konusu topluluk politize olmuș ve kendi gelecekleri
açõsõndan temsilcileri ile iyi ilișkiler kurmalarõ gerektiğinin
bilincine varmõștõr.

Kosovalõ Mõsõrlõlarõn dili Arnavutça’dõr.
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Yakova
Yakova’da yașayan Mõsõrlõlar da tüm hizmetleri “çok
zayõf” olarak görmektedir, özellikle sürdürülebilir ekonomik
kalkõnma hizmetini. Hizmetlerin gelișmesini sağlamak
görevinin Belediyeye ait olduğunu düșündükleri gibi,
kendi temsilcileri ile daha iyi ilișkiler içerisinde olabilme
ihtiyaçlarõnõ da ifade etmișlerdir. Çöp yönetimi,
kanalizasyon, eğitim ve sosyal destek topluluğun yüksek

öncelik verdiği alanlardõr. Kendilerinin Belediye Meclisi ve
Topluluklar Komitesinde tanõtõlmasõyla topluluk çõkarlarõnõn
belediye çapõnda temsil edildiği anlamõna geldiğine ișaret
etmișlerdir. Bununla birlikte, gruplar kendileri için hemen
hemen hiçbir kültürel etkinliğin organize edilmediğini
belirtmiștir.

İpek
İpek belediyesinde projeye katõlan tüm katõlõmcõlar belediye
binalarõnõn kolaylõkla erișilebilir olduğunu düșünmektedir
ve büyük bir çoğunluğu son yõllarda 3’ten fazla kez ziyaret
ettiğini dile getirmiștir. Sağlõk bakõmõ ve su sağlanmasõ
hizmetleri orta dereceli olarak bulunmușken, tüm diğer
hizmetler zayõf olarak değerlendirilmiștir, özellikle șehir içi
yollarõ.
Romlar2 belediyeleri içerisinde iletișim kurabilmenin
mümkün olduğunu, ancak resmi belgeler ve köy/kamu
alanõ ișaretlerinin Rom dilinde mevcut olmadõğõnõ
belirtmiștir. Eğitimin herhangi bir așamasõnda anadilinde
eğitim imkanlarõnõn mevcut olmadõğõnõ, ancak belediyeleri
tarafõndan kendileri için kültürel etkinliklerin organize
edildiğini ileri sürmüșlerdir. Ekonomik kalkõnma ve çöp
yönetimi kendileri için yüksek öncelik tașõmaktadõr.
Bununla birlikte, söz konusu grup Belediye Meclisi ve
Topluluklar Komitesinde üyeleri olmasõna rağmen, pek iyi

temsil edilmediğini düșünmektedir.
Boșnaklar çocuklarõna sunulan eğitimin genel olarak iyi
olduğunu düșünürken, sağlõk hizmetlerini orta dereceli
olarak nitelemișlerdir. Kendi anadillerinde belirtilen kamu
ișaretleri ya mevcut değil ya da hasar görmüș durumda,
fakat bu topluluğun yüksek öncelik verdiği konu değildi.
Bunun yerine, onlar ciddi ișsizlik sorunlarõ ve daha
iyi telefon bağlantõlarõnõn sağlanmasõna olan ihtiyaçlarõ
üzerinde durdular. Bununla birlikte, Zlopek’te yașayan
Boșnaklar belediyelerinin Boșnak kültürel etkinlikleri
düzenlediğini belirtirken, Vitomiriça’da yașayanlar aksini
söyledi. Ancak, her iki grup da daha fazla etkinliğin
düzenlenmesi gerektiği düșüncesinde birleștiler. Her șeye
rağmen, birçok endișelerini çözümleyebilecek ehliyette
olmadõğõnõ düșünmekle birlikte, temsilcilerinin kendi
çõkarlarõnõ iyi temsil ettiklerini ileri sürdüler.

İpek bölgesindeki azõnlõklara-özel hizmetlere genel bakõș
İpek bölgesindeki azõnlõklara-özel kamu hizmetlerine
genel bakõș taslaklar aracõlõğõyla gösterilmiștir. Taslaklar
bölgedeki Mõsõrlõ, Boșnak ve Rom azõnlõk topluğu
mensuplarõnõn verdikleri yanõtlar doğrultusunda biriktirilen
verilere dayandõrõlmõștõr. Așağõda gösterilen her üç

taslak, sorularõ cevaplarken azõnlõk topluluklarõ tarafõndan
belirtildiği șekilde (1) azõnlõk dillerinin alenen kullanõlmasõ
derecesi, (2) anadilinde eğitimin mevcut bulunmasõ
ve (3) kültürel etkinlikler sayõsõnõ yüzdelik olarak
göstermektedir:

Topluluk bașõna azõnlõk dillerinin alenen
kullanõlmasõ
100

Komunikimi në gjuhen e
tyre amtare

80
60

Dokumentet zyrtare në
gjuhen e tyre amtare

40

Emrat e vendeve në
gjuhen e tyre amtare

20

Emrat e vendeve publike
në gjuhen e tyre amtare

0

2

Mõsõrlõ

Boșnak

Rom

İpek bölgesinde yașayan Romlar, anadilleri olan Rom dilinden ziyade Arnavutça ve Sõrpça dillerini konușmaktadõrlar.
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Topluluk bașõna anadilinde eğitim imkanõ
100
80

Komunikimi në gjuhen e
tyre amtare

60

Dokumentet zyrtare në
gjuhen e tyre amtare

40

Emrat e vendeve në
gjuhen e tyre amtare

20

Emrat e vendeve publike
në gjuhen e tyre amtare

0

Mõsõrlõ

Boșnak

Rom

Topluluk bașõna düzenlenen kültürel etkinlikler
100
80

Aktivitetet e tyre
kulturore

60

Aktivitetet ndërkulturore

40
20
0

Mõsõrlõ

Boșnak

Rom

Araștõrmanõn üçüncü așamasõnda, katõlõmcõlara genel olarak yașam șartlarõ ve azõnlõklara-özel hizmetlere yönelik
taslaklarla belirtilen graÞkleri değerlendirebilme fõrsatõ verilmiștir. Azõnlõk topluluğu mensuplarõnõn belediye strüktürlerine
katõlõmõ konusu, katõlõmcõlarõn verdiği belirsiz yanõtlar ve kesin veri yetersizliği nedeniyle taslaklar aracõlõğõyla
gösterilmemiștir. Bireyler tarafõndan așağõda belirtilen yorumlar ve gözlemler ileri sürülmüștür:
-

Sağlõk hizmetleri hakkõnda değerlendirmeler gerçekçi bulunmamõștõr, daha düșük olmalõdõr ve bu sağlõk
hizmetlerini yerine getirenler tarafõndan sistematik bir diskriminasyon (dõșlanma) ile birleșmektedir (İpek’teki
Romlarõn gözlemleri).

-

Belediye binasõnda anadilinin kullanõlmasõ alõșkanlõklardan ziyade kișisel ilișkilere dayanmaktadõr (İpek’teki
Boșnaklarõn gözlemleri).

-

GraÞkte gösterilen anadilinde iletișim kurabilmek hakkõndaki değerlendirmeler, Rom dilinden ziyade Arnavutça
dilinde iletișimi göstermektedir (İpek’teki Romlar).

-

GraÞkte belirtilen anadilinde resmi belgelerin mevcut olmasõ hakkõndaki değerlendirmeler gösterilenden çok
daha azdõr ve Belediyenin farklõ dillerde belgeleri ilan etmesi pratiğinden ziyade belegelerin niteliğine bağlõdõr
(İpek’teki Boșnaklar).

-

Anadilinde eğitim hakkõnda graÞkle gösterilen değerlendirmeler gerçekçidir (İpek’teki Mõsõrlõlar).

-

Okul-öncesi eğitim oranõ, eğitim ile ilgili graÞkte gösterilenden çok daha azdõr (yaklașõk %50 oranõnda), söyle ki
ilk ve orta öğretim %90’a kadar değerlendirilmelidir (İpek’teki Boșnaklar).

-

İpek’teki Rom halkõnõn okuma-yazmasõ olmayanlar oranõ çok yüksektir ve bu olumsuz gerçeği ele almak
için Belediye harekete geçmelidir ( Belediye sorumluluğunda olan okul-öncesi, ilk ve ortaokul eğitimi için) –
(İpek’teki Romlar).

-

Kendilerine has ve kültürleri kaynaștõran etkinlikler kendi-girișimleri ile organize edilmektedir. Etkinlikler
genelde sivil toplum örgütü (NGO) ve hükümetler üstü kurulușlar (IGO) tarafõndan sunulan maddi destek ile
gerçekleșmektedir (tüm katõlõmcõlar).
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Prizren

Prizren bölgesinde, toplantõlar șu topluluklar ile yapõlmõștõr
Boșnaklar
Goralõlar
Romlar
Türkler

ile
ile
ile
ile

Prizren belediyesinde;
Dragaș’ta;
Prizren belediyesinde;
Prizren belediyesinde.

Bazõ Türk gruplarõ haricinde, tüm topluluklar belediye
binalarõnõn erișilebilir olduğunu kabul etmektedir ve
Kosova’nõn diğer bölgelerine kõyasla, Prizren belediyesini
ziyaret eden insan sayõsõnõn genel olarak daha yüksek
olduğu gözlemlenmiștir. Her nasõlsa, kamu hizmetleri genel
olarak “zayõf” bulunmuștur, özellikle Dragaș belediyesinde,
yine de diğer bölgelere nazaran daha uygun görülmüștür,
Gilan belediyesi haricinde. Daha küçük azõnlõk gruplarõ
Hizmetler
Azõnlõk

Sürdürülebilir
Su
ekonomik
Sağlanmasõ
kalkõnma

(Türk ve Goralõ topluluklarõ) kendilerine sunulan kamu
hizmetlerini daha olumsuz değerlendirmiștir. Burada
ayrõca çoğunluğu olușturan topluluk tarafõndan genel bir
dõșlanma ve bir kenara çekilme duygusu bulunmaktadõr.
Așağõdaki Tabloda, Prizren bölgesinde yașayan azõnlõk
topluluklarõ çoğunluğunun belirtilen kamu hizmetlerini
nasõl değerlendirdiklerini bulabilirsiniz:

Çöp
yönetimi

Șehiriçi
yollar

Șehiriçi
ulașõm

Sağlõk
hizmetleri

Sosyal
hizmetler

Boșnaklar

2.18

3.23

2.65

3.40

3.33

2.67

2.24

Goralõlar

1.47

1.70

1.43

1.27

1.70

1.77

1.57

Romlar

1.55

3.07

3.29

2.42

2.39

2.42

2.37

Türkler

1.45

1.97

1.9

1.87

1.72

2.4

1.45

1 : çok zayõf

2 : zayõf

3 : orta

4 : iyi

5 : çok iyi

Dragaș
Dragaș bölgesinde yașayan Goralõlar șehir içi yollarõnõn
en fazla dikkat gerektiren kamu hizmeti alanõ olduğunu
düșünmektedir. Kendi Belediyeleri, Belediye Meclisi
ve Topluluklar Komitesi yanõ sõra belediye personeli
tarafõndan iyi temsil edildiklerini belirtmektedirler, fakat
kendi yöneticilerinin endișelerini gerektiği șekilde dile
getiremediklerini düșünmektedirler. Bu onlarõn belediye
etkinlikleri hakkõnda verdikleri cevaplara yansõmõștõr:
yönetim personeli ile kendi anadillerinde iletișim kurabiliyor
ve eğitimin her așamasõnda kendi anadillerinde eğitim
fõrsatõndan yararlanabiliyorlar. Ancak kendi anadillerinde
resmi belgeler ve kamu ișaretleri müsait değildir ve
belediyeleri tarafõndan kendilerine yönelik neredeyse hiçbir
kültürel etkinlik düzenlenmemiștir. Kendi endișelerini

güvenli bir șekilde ifade ettikleri halde, șimdiye kadar
kaydedilen gelișmelerden memnun kalmadõklarõnõ ve
kendi temsilcileri ile ilișkilerini geliștirmek istediklerini dile
getirmișlerdir. Neticede, șimdilik uluslararasõ șahõslardan
harekete geçmelerini beklemektedirler, kendi belediye
strüktürlerine itimat etmektense. Mülkiyet haklarõ yanõ sõra
hareket özgürlüğü ve genel olarak iletișim konularõ (kendi
anadillerinde TV ve radyo kanallarõnõn yetersiz olmasõ)
da temel endișelerinden birini olușturmaktadõr. Eğitim ve
kültürel etkinlik șartlarõ “felaket” olarak nitelendirilmiștir
ve grup mensubu birkaç üye çoğunluğu olușturan
halk tarafõndan diskriminasyona maaruz kaldõklarõnõ ileri
sürmüștür. .

Prizren
Prizren bölgesinde ziyaret edilen her üç topluluk
(Boșnaklar, Türkler ve Romlar), çoğunluğu olușturan
topluluk tarafõndan eșitsiz muamele (diskriminasyon)
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endișesini dile getirmiștir. Bu doğrultuda herhangi bir
anlamda dõșlanma, söz konusu topluluklarõn kendi
kimlikleri hakkõnda endișelerini yükseltmektir. Bu durum,

tüm topluluklarõn belediyeleri tarafõndan kendileri için
herhangi bir kültürel etkinliğin organize edilmediğini
dile getirmesiyle yansõmõștõr, ancak kendileri organize
etmiștir. Bununla birlikte, hepsi de geleceğe iyimser
(optimist) gözle bakõyordu. En çok öncelik verilen kamu
hizmetleri alanõ sürdürülebilir ekonomik kalkõnma olarak
nitelendirilmiștir.
Boșnaklar da sosyal hizmetler alanõnõ topluluklarõnõn
temel endișesi olarak nitelendirmiștir. Yukarõ Lubinye’de
yașayan Boșnaklar hariç, belediyeleri tarafõndan
kendilerinin iyi temsil edildiklerini ve Belediye Meclisi
ile Topluluklar Komitesinde bulunan üyelerinin topluluk
endișelerini dile getirebilecek durumda olduğunu
düșünmektedirler. Ayrõca, belediye çalõșanlarõ ile kendi
anadillerinde iletișim kurabilmeleri mümkündür, resmi
belgeler kendileri için müsait bulunmaktadõr, ancak Yukarõ
Lubinye’deki gruplardan biri bu iddiya katõlmamõștõr.
Tüm gruplar kendi anadillerinde kamu ișaretlerinin
mevcut olmadõğõnõ belirtmiștir. Söz konusu topluluk
kendi anadilinde eğitimin okul-öncesi, ilkokul ve ortaokul
așamasõnda müsait olduğunu ileri sürmüștür. Her nasõlsa,
çoğunluğu ișsizdir, șöyle ki ișsizlik temel endișelerinden
birini olușturmaktadõr, bu yönetim bünyesinde topluluk
üyesi daha fazla kișinin istihdam edilmesi (çalõștõrõlmasõ)
talebinde bulunmalarõ ile ifade edilmiștir. Daha fazla
șeffaßõk ve çoğunluğu olușturan topluluk ile ișbirliği
ortamõnõn sağlanmasõ doğrultusunda genel bir talep
bulunmaktaydõ. Bununla birlikte, Boșnaklar çocuklarõ için
seyahat belgesi konusunu önemli bir konu olarak ifade
etmișlerdir.
Romlar ayrõca kendi temsilcileri ile daha yakõn ilișkiler
kurmayõ öncelik olarak belirlemișlerdir, ki bu genel
durumlarõnõn düzelmesi için önemli olarak görülmüștür.
Anadilinde eğitim yanõ sõra, evlerinin yeniden inșa

edilemsi topluluğun ciddi endișelerinden biridir. Bununla
birlikte, söz konusu grup belediye çalõșanlarõ ile kendi
anadillerinde iletișim kurabilmenin mümkün olmadõğõnõ ve
kendi anadillerinde1 resmi belgelerin mevcut olmadõğõnõ
belirtmiștir. Belediye Meclisi yanõ sõra Topluluklar
Komitesinde de temsil edilmektedirler ve endișelerinin
bir kõsmõnõn gerçekten görüșüldüğünü düșünmektedirler.
Hernasõlsa, topluluk temsilcilerinin grup olarak hareket
etmekten ziyade bireysel olarak hareket ettikleri
doğrultusunda genel bir endișe bulunmaktadõr. Neticede
Romlar uluslararasõ kișilere daha fazla güvendiklerini dile
getirmișlerdir. Bu kendi yöneticileri ile daha iyi bağlantõ
sağlamak taplerine yönelik algõlarõnõ geliștirmektedir.
Prizren’de yașayan Türk topluluğu hayat șartlarõnõn
düzelmesini sağlayacak bazõ pratik çözümler arayõșõ
içerisindeydi. Toplantõlara katõlanlarõn çoğunluğu çalõșõyor
olmasõna rağmen, ișsizlik topluluğun temel endișesi
olarak ifade edilmiștir, özellikle genç nesiller için. Gelișme
sürecinde diskriminasyondan sakõnmanõn gerektiği ifade
edilmiș ve geçmiște görülen diskriminasyonu önlemenin
takviye edilmesini talep etmișlerdir. Bununla birlikte su
sağlanmasõ, gençlik merkezi, sağlõk hizmetleri, yollarõn
onarõmõ/inșasõ, çöplerin toplanmasõ ve kendi anadillerinde
üniversite düzeyinde eğitim imkanlarõnõn sağlanmasõ
önemli endișeleri arasõnda yer almaktaydõ. Genel olarak,
kendi temsilcileri ve belediye strüktürlerinden memnun
olmadõklarõnõ dile getirmișler ve ileriye doğru kendi
endișelerinin daha fazla görüșüleceğini umuyorlardõ.
Sürdürülebilir ekonomik kalkõnma alanõ en fazla dikkat
gerektiren kamu hizmeti alanõ olarak nitelendirilmiștir.
Bununla birlikte, belediye içerisinde kendi anadillerinde
iletișim kurabilmenin çok zor olduğuna ve Türkçe ile
belirtilen resmi belgelerin mevcut bulunmadõğõna ișaret
edilmiștir.

Prizren bölgesindeki azõnlõklara-özel hizmetlere genel bakõș
Söz konusu bölgedeki azõnlõklara-özel kamu hizmetlerine genel bakõș așağõda belirtilen taslaklar aracõlõğõyla
gerçekleștirilmiștir. Taslaklar bölgedeki Boșnak, Goralõ, Rom ve Türk azõnlõk topluluğu mensuplarõnõn vermiș olduğu
cevaplardan çõkartõlan biriktirilmiș verilere dayandõrõlmõștõr. Așağõda gösterilen her üç taslak, sorularõ cevaplarken
azõnlõk topluluklarõ tarafõndan belirtildiği șekilde (1) azõnlõk dillerinin alenen kullanõlmasõ derecesi, (2) anadilinde
eğitimin mevcut bulunmasõ ve (3) kültürel etkinlikler sayõsõnõ yüzdelik olarak göstermektedir:

Topluluk bașõna azõnlõk dillerinin alenen kullanõlmasõ
100
80

Komunikimi në gjuhen e
tyre amtare

60

Dokumentet zyrtare në
gjuhen e tyre amtare

40

Emrat e vendeve në
gjuhen e tyre amtare

20

Emrat e vendeve publike
në gjuhen e tyre amtare

0

Boșnak

Goralõ

Rom

Türk

Bu durumda Rom dili açõkça örnek olarak gösterilmiștir, șöyle ki Prizren belediyesinde yașayan Romlar, Rom dili yanõ sõra Arnavutça ve Sõrpça
dillerini de konușmaktadõr.

1
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Topluluk bașõna anadilinde eğitim imkanõ
100
80

Parashkollorë

60

Edukimi
fillorë

40

Edukimi i
mesëm

20
0

Boșnak

Goralõ

Rom

Türk

Topluluk bașõna düzenlenen kültürel etkinlikler
100
80
60

Aktivitetet e tyre
kulturore

40

Aktivitetet ndërkulturore

20
0 Boșnak

Goralõ

Rom

Türk

İncelemenin üçüncü așamasõnda gerçekleșen bölgesel toplantõ sõrasõnda, etnik topluluklarõna genel olarak yașam șartlarõ
ve azõnlõklara-özel hizmetler üzerine bazõ yorumlarda bulunabilme fõrsatõ tanõnmõștõr. Azõnlõk topluluğu mensuplarõnõn
belediye strüktürlerine katõlõmõ2 konusu, katõlõmcõlarõn verdiği belirsiz cevaplar ve kesin veri yetersizliği nedeniyle taslak
aracõlõğõyla gösterilmemiștir. Bireyler tarafõndan șöyle gözlemler yapõlmõș ve șu yorumlarda bulunulmuștur:
-

Sosyal Hizmetler Merkezlerinde etnik topluluklarõ mensubu herhangi bir çalõșan bulunmamaktadõr. Bu olumsuz
olay ele alõnmalõ ve düzeltilmelidir (tüm katõlõmcõlar)

-

Sosyal Hizmetler etkileri çok yüksek bulunmaktadõr (Prizren’deki Boșnak ve Romlar)

-

Okul-öncesi eğitim değerleri yarõya ayrõlmalõ, ilk ve orta öğretim değerleri doğrudur (Dragaș’taki Goralõlar)

-

GraÞklerde gösterilen tüm değerelendirmeler doğrudur (Prizren’deki Türkler)

-

Kültürel etkinlikler kendi girișimleriyle organize edilmektedir (tüm katõlõmcõlar).

16

Mitroviça

Mitroviça bölgesinde toplantõlar așağõda belirtilen topluluklar ile gerçekleșmiștir:
Așkalile
Boșnaklar
Goralõ
Romlar
Türk

ile Mitroviça ve Võçõtõrõn’da;
ile Mitroviça ve Leposaviç’te;
topluluğu ile Mitroviça’da;
ile Mitroviça, Leposaviç ve Zveçan’da;
topluluğu ile Mitroviça ve Võçõtõrõn’da.

Genel olarak, Kosova’nõn diğer yerlerine kõyasla, bölgedeki
günlük hayat șartlarõ üzerine memnuniyetsizlik derecesi
çok daha yüksektir. Ziyaret edilen hemen tüm gruplar
seçilen temsilcilerinin bulunmasõnõn önemini vurgulamõștõr,
ki bu Kosova’nõn diğer bölgelerinde yașayan değișik
azõnlõk gruplarõna nazaran genel olarak daha politize
olduklarõ izlenimini vermektedir. Topluluk kimliği (ve
onu kaybedebilme korkusu) da ayrõca bölgede ortak
bir konuyu olușturmaktadõr, yerel yönetimleri tarafõndan
kendilerini dõșlanmõș hisseden ve netice olarak kendi bölge
kimliklerini kaybedecekleri yüzünden endișelenen gruplar
ile. Bu durum söz konusu bölgede diğer bölgelerden daha
șiddetli bir șekilde ifade edilmiștir.
Hizmetler
Azõnlõk

Sürdürülebilir
Su
ekonomik
Sağlanmasõ
kalkõnma

Katõlõmcõlarõn çoğu belediye binalarõnõn erișilebilir olduğunu
kabul etmektedir, fakat Mitroviça halkõnõn (daha büyük
belediyelerden) kendi belediyelerini daha uzak
belediyelerde yașayan küçük topluluklardan daha sõk
ziyaret ettiği așikârdõr. Bununla birlikte, çoğunluğu henüz
ziyaret etmemiștir.
Kamu hizmetlerinin sağlanmasõ neredeyse evrenselleșen
“çok zayõf” olarak nitelendirilmiștir, șüphesiz Kosova’da
en düșük olarak. Bu özellikle Leposaviç’te azõnlõk
topluluklarõna sunulan hizmet koșullarõ gerçeğidir.
Așağõdaki
tablo,
bölgedeki
azõnlõk
topluluklarõ
çoğunluğunun belirtilen kamu hizmetlerini nasõl
değerlendirdiklerini göstermektedir:

Çöp
yönetimi

Șehiriçi
yollar

Șehiriçi
ulașõm

Sağlõk
hizmetleri

Sosyal
hizmetler

Așkali

1.42

1.40

1.32

1.90

2.20

2.27

1.42

Boșnak

1.65

1.75

1.77

1.82

1.93

1.67

1.42

Rom

1.15

1.39

1.36

1.88

1.81

1.91

1.32

Türk

1.18

1.56

1.65

1.57

1.63

1.86

1.5

1 : çok zayõf

2 : zayõf

3 : orta

Tüm gruplar, bazõ Așkali gruplarõ hariç, kendi anadillerinde
eğitim imkanlarõnõn mevcut olmadõğõnõ belirtmiștir, ancak
bunun için değișik nedenler ileri sürülmüștür. Çok az
sayõda azõnlõk topluluğu mensubu belediye personeli
olarak çalõșmaktadõr, herhangi bir așamada, özellikle
Leposaviç ve Zveçan’da. Anadilinde resmi belgeler ve
kamu ișaretleri mevcut değildir ve katõlõmcõlarõn büyük

4 : iyi

5 : çok iyi

çoğunluğu kendi topluluklarõ için herhangi bir kültürel
etkinliğin organize edilmediğini ileri sürmüștür. Topluluklar
temsilcilerinin kendi çõkarlarõnõ temsil edebilecek durumda
olmadõğõnõ düșünmektedirler, Võçõtõrõn belediyesindeki
gruplar haricinde, ki burada azõnlõk topluluğu yöneticilerine
büyük önem verilmektedir, Belediye Meclisi ve Topluluklar
Komitesinde temsilcilerinin bulunmamasõna rağmen.

Leposaviç
Leposaviç’te yașayan Rom ve Boșnaklar, genel olarak,
yerel yönetim çalõșmalarõndan neredeyse tamamen uzak
bõrakõldõklarõnõ düșünmektedir, buna rağmen her iki
topluluk da belediye ile ișbirliğinin önemli olduğunu kabul
etmektedir. Kamu hizmetlerine erișim üzerine yapõlan
değerlendirmelere göre Leposaviç’teki durum Kosova
genelinde en kötüdür.
Leposaviç’te yașayan Rom1 gruplarõ belediye binalarõnõn
kolaylõkla erișilebilir olduğunu ileri sürmüștür, buna rağmen
1

son yõllarda çok az bir kõsmõ ziyaret etmiștir. Onlar sadece
büyük ihtiyaçlarõ olduğu zaman belediyelerini ziyaret
ettiklerini belirtmișlerdir. İșsizlik temel endișeleridir, buna
rağmen sosyal statüleri ve grup olarak kendilerine saygõ
gösterilmesi de yüksek öncelikleri arasõndadõr. Kendilerine
yönelik bazõ kültürel etkinliklerin organize edildiğini, fakat
daha fazla organize edilmesini talep etmișlerdir. Belediye
Meclisi yanõ sõra Topluluklar Komitesinde de temsilcilerinin
bulunmamasõ nedeniyle, kendi bașlarõna herhangi bir

Mitroviça bölgesinde yașayan Romlar, kendi anadilleri olan Romca yanõ sõra Sõrpça dilini de kullanmaktadõr.
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girișimde bulunmak doğrultusunda kendilerini güçsüz
hissetmektedirler, fakat Belediye Meclisi Bașkanõ yanõ
sõra BM Belediye Yöneticisine gönderdikleri șikayet
mektuplarõnõn kendi çõkarlarõnõ geliștirebileceğine
inanmaktadõrlar. Bu durum, onlarõn hayat șartlarõnõn
gelișmesi konusunda hangi yapõnõn veya bireylerin
nihai sorumluluğa sahip olduğu bilincinde olduklarõnõ
göstermektedir. Onlar vekillerinin seçilmesi ile belediyedeki
temsilciliklerini geliștirebileceklerinin farkõndalar. Romlar
ayrõca sağlõk hizmetleri alanõnõn öncelikli endișeleri
arasõnda yer aldõğõnõ ve kendi çocuklarõ için daha iyi șartlar
talep ettiklerini ileri sürmüșlerdir. Bu onlarõn Leposaviç’te
anadillerinde
eğitim
imkanlarõnõn
bulunmadõğõnõ
belirtmeleri ile pekișmiștir. Bununla birlikte, belediyeleri
içerisinde Rom dilinde iletișim kurabilmeleri mümkün
değildir, özellikle Rom topluluğuna mensup herhangi bir
kișinin burada çalõșmamasõ söz konusu olunca. Resmi
belgeler ve kamu ișaretleri de Rom dilinde mevcut
değildir.

Boșnaklar belediye içerisinde kendi anadillerinde
kolaylõkla iletișim kurabildiklerini ve resmi belgeler yanõ
sõra kamu ișaretlerinin de anadillerinde müsait olduğunu
belirtmiștir. Benzer bir șekilde, çocuklarõ için okul-öncesi,
ilkokul ve ortaokul așamalarõnda anadillerinde eğitim
imkanlarõ mevcuttur. Ancak, kendilerine yönelik veya
diğer topluluklar ile birlikte herhangi bir kültürel etkinliğin
organize edilmediğini ileri sürmüșlerdir. Belediye Meclisi
ve Topluluklar Komitesinde temsilcilerinin bulunmasõyla
birlikte, söz konusu grup onun topluluk çõkarlarõnõ laikiyle
temsil edebilecek durumda olmadõğõnõ düșünmektedir.
Bununla birlikte, kendi çõkarlarõnõ belediye hayatõna
tașõyabilecek seçilmiș temsilcilerinin bulunmasõnõn önemli
olduğunu kabul etmektedirler. Siyasi parti veya yurttașlar
girișiminin olușturulmasõna ilgi gösterilmiștir. Bununla
birlikte, kendi endișelerinin açõkça tartõșõlabilmesi için,
halka açõk toplantõlarõn daha sõk yapõlmasõnõ talep
etmișlerdir.

Mitrovica
Söz konusu belediyede yașayan tüm topluluklar kendi
belediyelerini erișilebilir bulmaktadõrlar ve tüm topluluklar
tarafõndan genel olarak gayet sõk ziyaret edilmektedir.
Ancak, Türk katõlõmcõlarõn yarõsõndan az bir kõsmõ
genel erișilebilirlik konusunda rezervasyonlarõnõ dile
getirmiștir. Genel olarak, hizmetler “çok zayõf” olarak
değerlendirilmiștir, buna rağmen șehrin güney bölgesinde
yașayan topluluklar sunulan hizmetleri kuzeydekilere
nazaran daha olumlu bulmuștur. Sürdürülebilir ekonomik
kalkõnma ve sosyal hizmetler alanlarõ temel endișe
alanlarõnõ olușturmaktadõr. Genellikle, bölgedeki azõnlõk
topluluklarõ belediyeleri içerisinde iyi temsil edilmediklerini
düșünmektedir. Bununla birlikte, katõlõmcõlarõn çoğunluğu
belediyede iletișim, anadilinde eğitim ve kültürel etkinlikler
ile ilgili sorulara olumsuz yanõtlar vermiștir.
Șehrin kuzey kõsmõnda yașayan Boșnaklar belediye
binalarõnõn erișilemez olduğunu düșünmektedir, güney
kõsmõnda yașayanlar ise aynõ soruya olumlu aynõtlar
vermiștir. Kuzeyde yașayanlarõn temel endișesini güvenlik
olușturmaktadõr, özellikle eğitimle bağlantõlõ olarak. Topluluk
olarak, erken eğitim așamalarõnda anadillerinin kullanõlmasõ
onun üniversite așamasõnda kullanõlmasõndan daha az
öncelikliydi. Yine, söz konusu topluluk tarafõndan
diğerlerinin kendilerine bir azõnlõk olarak daha fazla
itibar gösterilmesi doğrultusunda çağrõda bulunulmuștur.
Bununla birlikte, Boșnak mahallesinde yașayan Boșnaklar
kendilerinin bölgede yașayan iki büyük topluluk arasõnda
bir köprüyü olușturduklarõnõ, fakat negatif anlamda;
kendilerini iki grup arasõnda sõkõșmõș hissettiklerini dile
getirmișlerdir. Grup genel olarak kendi durumlarõnõn, zayõf
güvenlik önlemleri ve anadilinde eğitim imkansõzlõklarõ
dahil edilerek, bir çoğunun toplu halde bölgeyi terk
edebileceği anlamõna geldiğini ve bu doğrultuda korkularõnõ
ifade etmiștir. Kendi kimlikleri için duyduklarõ korkularõ
neticesinde belediyelerinin kendileri için kültürel etkinlikler
organize etmesi doğrultusunda büyük ilgi göstermișlerdir.
Hayat șartlarõnõn iyileștirilmesi konusunda harekete
geçmek sorumluluğunun yerel yönetime ait olduğu anlayõșõ
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bulunmaktadõr, fakat söz konusu topluluk hayal kõrgõnlõklarõ
nedeniyle endișelerini ele alabilecek kiși olarak uluslararasõ
topluluğunu görmektedir. Topluluk kendi yöneticileri ile
daha yakõn ilișkiler kurmayõ talep etmektedir, ancak onlarõn
topluluk endișelerini laikiyle ifade edebilmesi doğrultusunda
çok az fõrsatlarõnõn bulunduğunu düșünmektedir.
Mitroviça’da yașayan Goralõlar özellikle kendilerine pek
saygõ gösterilmediği nedeniyle endișelenmektedir ve kendi
endișelerini ifade etmek üzere yerel yönetim binasõna
gitmekten çekindiklerini dile getirmișlerdir. Belediye Meclisi
ve Topluluklar Komitesinde iyi temsil edilip edilmedikleri
yanõ sõra iletișim, eğitim ve kültürel etkinlikler ile ilgili
sorulan tüm sorulara olumsuz yanõtlar vermișlerdir. Onlar
bir nevi soyutlanma (izolasyona maaruz kalma) ve
dõșlanma duygularõnõ dile getirmiș ve kimliklerini kaybetme
korkusunu ifade etmișlerdir. Bu görüntü grubun anadilinde
eğitim yetersizlikleri endișesi ve herhangi bir değișimden
pek beklentilerinin olmamasõ ile pekișmektedir.
Diğer belediyelerde yașayanlara benzer bir șekilde,
Mitroviça’da yașayan Romlar da genelde ișsiz durumdadõr.
Bu nedenle, ișsizlik temel endișeleri arasõnda yer
almaktadõr. Yine, bu ve tüm diğer konularda, Romlar kendi
yerel yönetimlerine pek güvenmemektir. Sürdürülebilir
ekonomik kalkõnma ve sosyal hizmetlerin sunulmasõ
topluluğun temel önceliğidir. Ayrõca belediye etkinlikleri
hakkõnda topluluğun daha iyi bilgilendirilmesi ve Rom
topluluğuna mensup kișilerin belediye tarafõndan istihdam
edilmesi doğrultusunda talepleri de bulunmaktadõr. Romlar
kendilerinin belediyeleri tarafõndan iyi temsil edilmediklerini
düșünmektedir ve kendilerine yönelik herhangi bir kültürel
etkinliğin organize edilmediğini belirtmișlerdir. Kendi
çocuklarõ için anadillerinde eğitim imkanlarõnõn sunulmasõnõ
talep etmektedirler.
Așkaliler de genelde ișsiz durumdadõr ve ișsizliği temel
endișeleri olarak belirlemișlerdir. Kendi yöneticilerine
güvenmektedirler ve belediyede çoğunluğu olușturan
topluluk
ile
iyi
ilișkiler
içerisinde
olduklarõnõ

düșünmektedirler. Büyük bir çoğunluğu son yõllarda
belediye binasõnõ 3’ten fazla kez ziyaret etmiștir. İlișkiler
iyi olduktan sonra endișelerini ileri sürmek ve çözüm yolu
aramak için yönetimlerini ziyaret etmek konusunda daha
fazla güvenleri bulunmaktadõr. Belediye içerisinde iletișim,
eğitim ve kültürel etkinliklerle ilgili sorulan sorulara
olumlu yanõtlar vermișlerdir, fakat kendilerinin iyi temsil
edilmediklerini düșünmektedirler; yerel yönetimlerinin
kendilerini görmezlikten geldiğine inanmaktadõrlar. Son
birkaç sene içerisinde idrak edilen hareketsizlikler nedeniyle
hayal kõrõgõnlõğõna uğramõș durumdalar. Neticede, söz

konusu topluluk ileriye yönelik faydayõ ancak dõș
yatõrõmcõlarda görmektedir. Su sağlanmasõ en fazla dikkat
gerektiren kamu hizmeti alanõ olarak görülmüștür.
Türk topluluğu da ișsizliği temel endișeleri olarak
ifade etmiștir. Türk dilinin alenen kullanõlmasõ diğer
büyük endișeleriydi. Belediye bünyesinde pek iyi temsil
edilmediklerini düșünmekle birlikte, kendi temsilcileri
tarafõndan
endișelerinin
iyi
temsil
edildiğine
inanmaktadõrlar. Belediye çalõșmalarõna olan kõrgõnlõklarõ,
onlarõ faaliyete geçmesi için merkezi yönetim ve Genel
Sekreterin Özel Temsilcisi’ne yönlendirmektedir.

Võçõtõrõn
Võçõtõrõn’da yașayan Türkler ve Așkaliler kendi topluluk
liderlerine güvendiklerini ve onlarõn kendi endișelerini
doğru temsil ettiklerine inandõklarõnõ ifade etmișlerdir.
Bununla birlikte, her iki grup da yerel yönetimin kendilerini
görmezlikten geldiğini ve kendilerine sunulan kamu
hizmetlerinin çok zayõf olduğunu düșünmektedir. Belediye
Meclisi’nde temsilcileri bulunmamaktadõr.
Așkaliler belediye binalarõnõn erișilebilir olmadõğõnõ
düșünmektedir ve çoğunluğu son yõllarda ziyaret
etmemiștir. Fakat belediye içerisinde kendi anadillerinde
iletișim kurabilmenin mümkün olduğunu ve resmi belgeler
yanõ sõra kamu ișaretlerinin de anadillerinde mevcut
bulunduğunu ileri sürmüșlerdir. Ancak, yerel yönetimleri
tarafõndan verilen vaatlerin ihlâl edilmesi nedeniyle
hayal kõrgõnlõklarõnõ ifade etmișlerdir ve eğer kendileri
dahil edilmezse kendi bașlarõna herhangi bir faaliyete

geçebilecek durumda olmadõklarõnõ dile getirmișlerdir;
sosyal hizmetler alanõ topluluğun temel önceliğidir.
Türkler de benzer hayal kõrgõnlõklarõnõ ifade etmiștir
ve UNMIK yanõ sõra yerel yönetimlerinin de kendilerine
saygõ göstermediğini dile getirmiștir. Belediye içerisinde
anadillerinde iletișim kurabilmenin (resmi belgelerin
mevcut bulunmasõ dahil) ve anadillerinde eğitim
olanaklarõnõn sağlanmasõ yanõ sõra, daha fazla kültürel
etkinliğin organize edilmesi gerektiğini belirtmișlerdir.
Topluluklar Komitesinde kendi temsilcileri bulunmaktadõr
ve bunun kendi topluluk endișelerini daha iyi bir
șekilde ifade etmelerine yardõmcõ olduğunu söylemișlerdir.
Özellikle, isimlerinin yanlõș telâfüzü nedeniyle yapõlan
hatalar yüzünden kimlik kartõ sorunlarõ henüz çözüme
kavușturulmamõștõr.

Zveçan
Zveçan belediyesinde dahil, Romlar kendi belediyelerinin
erișilebilir olduğunu düșünmektedir, fakat genelde ziyaret
etmemektedirler. Söz konusu grup herkese șüpheyle
yaklașmaktadõr, kendi yerel yönetimleri dahil ve kendi
güvenoylarõnõ verebilecek herhagi bir yöneticilerinin
bulunmadõğõnõ düșünmektedirler. Sürdürülebilir ekonomik
kalkõnma ve su sağlanmasõ özellikle endișe alanlarõnõ
olușturmaktadõr. Ancak, yine de, ișsizlik bu topluluğun
temel sorunudur. İçlerinden bazõlarõ belediyede çalõșabilme
istemini dile getirmiștir. Ayrõca onlarõn kendilerini topluluk
olarak dõșlanmõș hissettiklerini, fakat genel olarak hayat

șartlarõnõn iyileșmesi için yerel yönetimle ișbirliği yapõlmasõ
doğrultusunda seçilen temsilcilere çağrõda bulunulmuștur.
Genel olarak anadillerinin kullanõlmasõ yanõ sõra eğitim
konusu da temel endișelerinden birini olușturmaktadõr.
Belediye içerisinde anadillerinde iletișim kurabilmek, resmi
belgelerin Rom dilinde mevcut bulunmasõ ve eğitimin tüm
așamalarõnda Romca’nõn kullanõlmasõ hakkõnda ileri sürülen
sorulara olumsuz yanõtlar vermișlerdir. Kendilerine yönelik
herhangi bir kültürel etkinliğin organize edilmediğini,
fakat belediyelerinin bu doğrultuda girișimde bulunmasõ
gerektiğini ifade etmișlerdir.

Mitroviça bölgesindeki azõnlõklara-özel hizmetlere genel bakõș
Söz konusu bölgedeki azõnlõklara-özel kamu hizmetlerine genel bakõș așağõda belirtilen taslaklar (diyagram) aracõlõğõyla
gösterilmiștir. Taslaklar bölgedeki Așkali, Boșnak, Goralõ, Rom ve Türk azõnlõk topluluğu mensuplarõnõn vermiș olduğu
cevaplardan çõkartõlan biriktirilmiș verilere dayandõrõlmõștõr. Așağõda gösterilen her üç taslak, sorularõ cevaplarken
azõnlõk topluluklarõ tarafõndan belirtildiği șekilde (1) azõnlõk dillerinin alenen kullanõlmasõ derecesi, (2) anadilinde
eğitimin mevcut bulunmasõ ve (3) kültürel etkinlikler sayõsõnõ yüzdelik olarak göstermektedir:
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Përdorimi i gjuhë së minoriteteve publikisht për komunitet.
120
100

Komunikimi në gjuhen e
tyre amtare

80

Dokumentet zyrtare në
gjuhen e tyre amtare

60

Emrat e vendeve në
gjuhen e tyre amtare

40
20
0

Emrat e vendeve publike
në gjuhen e tyre amtare
Așkali Boș./Gora.

Rom

Türk

Edukimi në gjuhen amtare për komunitet
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Parashkollorë
Edukimi
fillorë
Edukimi i
mesëm
Așkali Boș./Gora.

Rom

Türk

Ngjarjet kulturore për komunitet
35
30
25

Aktivitetet e tyre
kulturore

20
15

Aktivitetet ndërkulturore

10
5
0

Așkali Boș./Gora.

Rom

Türk

İncelemenin üçüncü așamasõnda gerçekleșen bölgesel toplantõ sõrasõnda, etnik topluluklarõndan katõlõmcõlarõn genel
olarak yașam koșullarõ ve azõnlõklara-özel hizmetlere ilișkin Belediye’nin yerine getirmesi gerektiği etkinlikler üzerine
bazõ yorumlarda bulunduklarõna dikkat edilmelidir. Șu yorumlarda bulunulmuștur:
-

Katõlõmcõlar genel olarak belediye hizmetleri hakkõnda sonuçlarõ Kosova’nõn tüm diğer bölgelerinden daha düșük
olduğunu kabul etmiștir.

-

Anadilinin kullanõlmasõ oranõ çok yüksek gösterilmiștir, gerçek değerler ise belirtilenin yarõsõ kadardõr (Mitroviça’daki
Boșnak/Goralõlar).

-

Eğitim graÞğinde gösterilen değerlendimeler doğrudur; not edilmelidir ki Romlar anadilinde eğitimi sõfõr olarak
gösterilmiștir, ki bu yüksek kimlik bilincini göstermektedir. (Mitroviça ve Leposaviç’teki Romlar);
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Gilan

Gilan bölgesinde toplantõlar șu topluluklar ile gerçekleștirilmiștir:
Așkaliler
Hõrvatlar
Rom1 topluluklarõ
Türkler

ile
ile
ile
ile

Ferizovik’te;
Viti’de;
Ferizovik, Gilan, Nobõrda ve Viti’de;
Gilan’da.

Türkler haricinde, tüm topluluklar kendilerini belediyeleri
tarafõndan dõșlanmõș hissetmektedirler. Güvenlik de ayrõca
temel endișelerinden birdiridir, özellikle topluluk dillerinin
alenen kullanõlmasõ söz konusu olunca. Bununla birlikte,
bu noktalar topluluk dõșlanmasõ (izolasyonu) anlamõnõ
vermektedir, Kosova’nõn diğer bölgelerinden daha güçlü
bir șekilde. Ayrõca, topluluklar genelinde, yardõm talepleri
nerdeyse saf bir biçimde uluslararasõ topluluk üzerine
odaklanmõștõr, seçilen temsilcileri veya devlet memurlarõna
bașvurmaktan ziyade. Diğer bölgelerde așikâr olmadõk bir
șekilde, birkaç durumda olduğu gibi güvenlik endișeleri
yüzünden eylem almasõ için KFOR veya UNMIK üzerHizmetler
Azõnlõk

Sürdürülebilir
Su
ekonomik
Sağlanmasõ
kalkõnma

inden yöneltilerek yansõmõștõr. Bu hissedilen dõșlanma
duygusunun genel olarak yerel yönetime olan güvensizlikten kaynaklandõğõnõ göstermekte ve hayat șartlarõnõn
iyileștirilmesi için genellikle uluslararasõ kurulușlardan
destek istenmektedir.
Belediye binalarõ genellikle erișilebilir durumdadõr.
Hizmetler genel olarak zayõf diye nitelendirildiyse de,
Kosova’nõn diğer yerlerine kõyasla daha olumlu
değerlendirilmiștir. Așağõdaki tabloda Gilan bölgesindeki
azõnlõk topluluklarõ çoğunluğunun belirtilen kamu hizmetleri
değerlendirmelerinin özetini bulabilirsiniz:

Çöp
yönetimi

Șehiriçi
yollar

Șehiriçi
ulașõm

Sağlõk
hizmetleri

Sosyal
hizmetler

Așkali

2.36

2.88

2.80

2.43

3.15

2.80

2.20

Hõrvat

1

1

1

2

1.5

2.5

1

Rom

2.02

2.18

2.49

2.04

2.70

2.57

1.83

Türk

1.48

1.56

2.04

1.68

1.64

2.44

1.68

1 : çok zayõf

2 : zayõf

3 : orta

4 : iyi

5 : çok iyi

Ferizovik
Ferizovik’te yașayan Rom ve Așkali gruplarõ belediye
binalarõnõn erișilebilir olduğunu düșünmektedir. Hizmetler
hemen hemen orta dereceli olarak nitelendirilmiștir, ki bu
bölgedeki diğer belediyelerden daha yüksek düzeydedir.
Șehiriçi yollarõ temel öncelik olarak görülmüștür,
sürdürülebilir ekonomik kalkõnma ve sosyal hizmetler
alanlarõ ise her iki topluluğun temel endișeleridir.
Așkaliler temsilcileri ile ilișkilerinin iyi olduğunu ve kendi
çõkarlarõnõn Belediye Meclisi ve Topluluklar Komitesinde
görüșüldüğünü belirtmiștir. Bununla birlikte, bu iddialarõn
önemli olduğunu ve olumlu bağlantõlarõ onayladõklarõnõ
vurgulamõșlardõr. Eğitim imkanlarõnõ zayõf olarak
değerlendirmiș ve üniversite eğitiminden yararlanabilmek
için fõrsat yetersizliklerini dile getirmișlerdir. Anadili
Arnavutça olan Așkali topluluğu için eğitim dili sorun
değildi. Benzer bir șekilde, belediye bünyesinde
anadillerinde iletișim kurabilmek ve resmi belgelerin

mevcut olup olmamasõ yanõ sõra, anadillerinde kamu
ișaretlerinin bulunmasõ konu-dõșõydõ. Bunun yerine, ciddi
istihdam fõrsatlarõ yetersizlikleri ve belediyelerin özellikle
Sõrp azõnlõğõ üzerine yoğunlaștõğõna yönelik sorunlarõ
tartõșõldõ. Diğer endișeleri arasõnda çöp yönetimindeki
yetersizlikler ve onun çevreye olan etkisi yanõ sõra,
elektrik sorunu ve sportif faaliyetler yer almaktaydõ. Sağlõk
hizmetleri alanõ topluluğun temel önceliği olmaya devam
etti, onun orta derecenin üzerinde değerlendirilmesine
rağmen. Așkaliler belediyeleri tarafõndan kendileri için
kültürel etkinliklerin organize edildiğini, fakat daha sõk
yapõlmasõ gerektiğini dile getirdiler.
Ferizovik’te yașayan Rom topluluğu, belediye bünyesi
içerisinde Romca iletișim kurabilmenin mümkün olmadõğõnõ
ileri sürmüștür. Bununla birlikte, Rom dilinde resmi
belgeler ve kamu ișaretleri de mevcut değildir. Anadillerinin
alenen kullanõlamasõ konusu topluluğun temel endișesini

1
Özgü-lisan konularõnõn daha iyi anlașõlmasõ için Romca yanõ sõra, Ferizovik’te yașayan Romlar Arnavutça ve Sõrpça dillerini ve Gilan, Nobõrda ve
Viti’de çoğunlukla Sõrpça dilini kullandõklarõ not edilmelidlir.
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olușturmaktaydõ ve bu konu birçok toplantõ ve görüșmenin
temel konusu olmuștu. Bu durum onlarõn anadilinde
eğitim imkanlarõ sorusuna olumsuz yanõtlar vermeleri
ile yansõmõștõr. Ancak, tartõșmalar tek bașõna eğitim
konusu üzerine yoğunlașmamõștõr. Bunun yerine Romca
dilinin aleni olarak kullanõlamasõ, șehiriçi ulașõm araçlarõnõ
kullanmak korkusu, dolayõsõyla dõșlanmõșlõklarõnõn pekiștiği
gibi konular üzerinde durmușlardõr. Rom gruplarõ kamu
hizmetlerinin sunulmasõna, aynõ belediyede yașayan
Așkalilerden daha az itibar göstermiștir. Sosyal hizmetler
özellikle zayõf olarak nitelendirilmiștir, ki bu onlarõn
dõș desteğe diğer topluluklardan daha fazla bağõmlõ
olduklarõnõ yansõtmaktadõr. Eğer durumlarõnõ geliștirebilmek
doğrultusunda kendi bașlarõna harekete geçmek için çaba

sarf etmezlerse, söz konusu bağõmlõlõklarõ pekișecektir.
Șöyle ki, kendilerinin birtakõm beklentileri bulunmaktadõr,
fakat kendi bașlarõna harekete geçebilmek için fõrsat
görmedikleri nedeniyle dõșardan yardõm kabul etmeye
devam etmektedirler. Halbuki, toplatõ sõrasõnda diğer
topluluklara kõyasla kendilerine olan güvenleri daha
fazlaydõ. Topluluk temsilcileri ile iyi ilișkiler kurmușlardõ
ve kendi çõkarlarõnõn Belediye Meclisi ve Topluluklar
Komitesinde temsil edildiğine inanõyorlardõ. Fakat yine
de uluslararasõ topluluğunu destek olarak görmektelerdi.
Rom gruplarõ ayrõca belediyelerinin kendileri için kültürel
etkinlikler düzenlendiğini, fakat bu tür etkinliklerin daha
fazla düzenlenmesi gerektiğini ve Așkaliler için daha fazla
organize edildiğini ileri sürmüșlerdir.

Gilan
Gilan belediyesinde yașayan Romlar (ve Türk
topluluğu), belediye binalarõnõn Ferizovik’te yașayanlara
nazaran daha az erișilebilir olduğunu düșünmekteydi. Bu
korku ve ulașõm yetersizlikleri nedeniyle artmaktadõr. Bunu
yansõtan, her iki topluluğun büyük çoğunluğunun son
yõllarda belediye binasõnõ ziyaret etmediğini belirtmesidir.
Ferizovik’te yașayanlara kõyasla, her iki topluluk da kamu
hizmetleri sunulmasõnõ daha zayõf olarak değerlendirmiștir.
Sürdürülebilir ekonomik kalkõnma alanõnõ en fazla dikkat
gerektiren alan olarak görülmüștür. Benzer bir șekilde, her
iki topluluk da belediye bünyesinde kendi anadillerinde
iletișimin mümkün olmadõğõnõ ve resmi belgeler yanõ
sõra kamu ișaretlerinin de kendi anadillerinde müsait
olmadõğõnõ belirtmiștir.
Romlar özellikle, kendilerini “diskrimine edilmiș (farklõ
muamele görmek)” olarak hissetiklerini ve “Rom dilinin
resmi dil olmasõ gerektiğini” dile getirmiștir. Aynõ zamanda
lisanõn eğitimde kullanõlmasõ daha az önemli konudur.
Okul-öncesi ve ilköğretim așamalarõnda anadilinde eğitim
imkanõnõn Gilan’daki Rom mahallesinde mümkün olduğunu
belirtmișlerdir. Keza, ortaokul așamasõnda öğretim mevcut
değildir. Bununla birlikte, ișsizlik (ve düșük hayat șartlarõ)
temel endișe alanlarõ kalmaya devam etmektedir. Ayrõca,
Gilan’da yașayan azõnlõk topluluklarõnõn grup olarak
varlõklarõnõ kaybetmeye bașlamalarõ endișesinin takviye
edilmesi için, göç eden Romlarõn geri getirilmesi topluluğun
temel önceliğiydi. Genel olarak, belediyelerinin kendileri
için kültürel etkinlikler organize etmediğini; bu konuda
kendi bașlarõna bõrakõldõklarõnõ ve belediye ile UNMIK’e

kõrgõn olduklarõnõ ileri sürmüșlerdir. Yine, UNMIK’ten bunu
düzeltmesini, yerel yönetimin gücüne inanmadõklarõnõ dile
getirmișlerdir. Onlar Belediye Meclisi veya Topluluklar
Komitesinde kendilerinin temsil edilmediklerini ve belediye
bünyesinde herhangi bir görevde çalõșan kendi topluluğu
mensubunun olmadõğõnõ belirtmișlerdir.
Gilan’da yașayan Türkler temsilcileri ile iyi ilișkiler
içerisinde bulunduklarõna ve Belediye Meclisinde temsil
edildiklerine inanmaktadõrlar. Buna rağmen, temsilcilerinin
Topluluklar Komitesine katõlmasõ ile birlikte, topluluk
çõkarlarõnõn
temsil
edilmesini
sağlayamadõğõnõ
düșünmektedirler. Onlarõn temel endișelerinden biri
Belediye Meclisi ile olan ilișkilerini geliștirebilmek ve
projelerin belediyeye daha kolay bir șekilde sevk
edilebilmesini sağlayabilmekti. Onlar ayrõca yerel siyasi
parti șubelerinin açõlmasõnõ talep etmișlerdir. Türkler
anadilinde eğitim imkanlarõnõn müsait olmadõğõnõ, bunun
özellikle orta öğretim așamasõnda bulunmadõğõnõ dile
getirdiler ve üniversite așamasõnda Türk dilinde eğitim
görebilme imkanõnõn sunulmasõ doğrultusunda yoğun
talepte bulundular. Orta okul eğitim șartlarõ genel
olarak yetersiz görülmüștür. Bununla birlikte, belediyeleri
içerisinde kendi anadillerinde iletișim kuramadõklarõnõ
vurgulamõșlardõr, ki bu çoğunun belediye binasõnõ neden
ziyaret etmediğinin göstergesi olabilir. Türkçe ile belirtilen
resmi kamu ișaretlerinin yokluğu görüșmeler sõrasõnda ele
alõnan öncelikli konulardan birini olușturmaktaydõ. Ayrõca,
Doburçan’da sağlõk ocağõnõn yapõlmasõ isteklerinden de
ayrõntõlõ bir șekilde bahsettiler.

Nobõrda
Nobõrda’da yașayan Romlar genel olarak belediye
binalarõnõn erișilebilir olduğunu düșünmekteler ve
toplantõya katõlanlarõn çoğu belediye binasõnõ son yõllarda
3’ten fazla kez ziyaret etmiștir. Buna rağmen, kendilerine
sunulan tüm kamu hizmetleri “çok zayõf” olarak
değerlendirilmiștir, Kosova genelinde kaydedilen en düșük
değerlendirmelerden biri. Tüm katõlõmcõlar ișsizdi ve bu
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nedenle ișsizliği temel endișeleri olarak göstermișlerdir.
Onlar ayrõca temsilcileri ile daha yakõn ilișkilerde bulunmayõ
talep etmekteler, fakat atanan temsilcilerinin kendi
endișelerini laikiyle temsil edemediğini düșünmektedirler.
Genelde sosyal yardõmlardan geçinmektedirler, çoğunlukla
okur-yazar değiller ve kendi ümitlerini dõșardan gelen
yardõmlara bağlamõșlardõr. Belediye içerisinde kendilerine

kulak veren olmadõğõnõ düșünmekteler ve bölgede
yapõlan etkinlik veya toplantõlar hakkõnda kendilerinin
daha fazla bilgilendirilmelerini talep etmektedirler. Onlar
belediye bünyesinde kendi topluluklarõna mensup herhangi
bir çalõșanõn bulunmadõğõna ișaret etmișlerdir. Kendi
topluluklarõna anadilinde eğitim görebilme fõrsatõ

tanõnmamaktadõr, belediye çalõșanlarõ ile kendi
anadillerinde iletișim kurabilmeleri çok zordur ve Romca
ile gösterilen herhangi bir kamu ișareti mevcut değildir.
Belediyeleri tarafõndan herhangi bir kültürel etkinlik
organize edilmemiștir.

Viti
Viti’de yașayan Rom ve Hõrvatlar belediye binalarõnõn
erișilebilir olduğunu düșünmektedir, son yõllarda hiç kimse
ziyaret etmediyse de. Bununla birlikte, tüm hizmetler
“çok zayõf” olarak değerlendirilmiștir. Her iki topluluk
kendini dõșlanmõș hissetmektedir. Ve yine her ikisi de
kendi durumlarõnõ iyileștirmek için kendi bașlarõna hiçbir
șey yapamayacaklarõnõ düșünmektedirler. Onlar KFOR
ve UNMIK’in kendilerine yardõm etmekle ve kendi
durumlarõnõ değiștirmekle görevli olduğuna inanmaktadõr.
Her iki grup da sosyal desteğin yetersiz olduğuna ve
güvenlik endișelerinin bulunduğuna değinmiștir, Hõrvat
topluluğunun “son yõllarda en azõndan bir defa dövülmeyen
veya baskõ görmeyen herhangi bir Hõrvat yoktur” diye
ifade etmesi ile birlikte.

Hõrvatlar ayrõca ulașõm, sağlõk bakõmõ ve mülkiyet
konularõnõ da temel endișleri olarak gösterdi. Onlar
“zaptedilen evler” in geriye alõnmasõ ve daha fazla
hareket özgürlüklerinin bulunmasõ talebinde bulundular.
Bu grubun güvenliğinin henüz pek emin olmadõğõ açõktõr.
Yok edilmekte olan kültürel anõtlarõnõn korunmasõ talebi,
onlarõn varlõklarõnõn tehdit altõnda olduğunu hissetmelerini
yansõtmaktadõr.
Rom gurubu kendisini yetersiz tanõtõlmõș olarak
hissetmektedir. Belediye Meclisi veya Topluluk
Komitelerinde üyelerinin bulunmadõğõ ve belediye için
çalõșan herhangi bir Rom asõllõ kișinin bulunmadõğõ
gerçektir. İșsizlik ve yetersiz sosyal destek temel
endișelerini olușturmaktadõr.

Gilan bölgesindeki azõnlõklara-özel hizmetlere genel bakõș
Söz konusu bölgedeki azõnlõklara-özel kamu hizmetlerine genel bakõș așağõda belirtilen taslaklar (diyagram) aracõlõğõyla
gerçekleștirilmiștir. Taslaklar bölgedeki Așkali, Hõrvat, Rom ve Türk azõnlõk topluluğu mensuplarõnõn vermiș olduğu
cevaplardan çõkarõlan biriktirilmiș verilere dayandõrõlmõștõr. Așağõda gösterilen her üç taslak, sorularõ cevaplarken azõnlõk
topluluklarõ tarafõndan belirtildiği șekilde (1) azõnlõk dillerinin alenen kullanõlmasõ derecesi, (2) anadilinde eğitimin
mevcut bulunmasõ ve (3) kültürel etkinlikler sayõsõnõ yüzdelik olarak göstermektedir:
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Așkali

Hõrvat

Rom

Türk

Priștine

Priștine bölgesinde toplatõlar așağõda belirtilen topluluklar ile yürütülmüștür:
Rom gruplarõ ile Lipyan, Obiliç ve Priștine’de;
Rom gruplarõ ile Lipyan, Obiliç ve Priștine’de;
karõșõk Rom/Așkali gruplarõ ile Kosova Ovasõ, Obiliç ve Poduyova’da.
Priștine bölgesinde toplantõlara katõlan katõlõmcõlarõn
yarõsõndan fazlasõ (%65) belediye binalarõnõn herkes
tarafõndan erișilebilir olduğunu ileri sürmüștür. Bununla
birlikte, özellikle Romlar, belediye binalarõnõn erișilmez
olduğunu belirtmiștir. Nüfüsü daha az olan belediyelerde,
azõnlõk gruplarõ kendilerini diğer yerlerden daha fazla
soyutlanmõș hissetmektedirler. Benzer bir șekilde, Hõrvat
topluluğu (daha küçük topluluklardan) görüșlerini açõkça
ifade etmeye en isteksizdi. Tüm gruplarõn kendi temsilcileri ile ilișkileri olumlu görülmüștür.
Hizmetler
Azõnlõk

Sürdürülebilir
Su
ekonomik
Sağlanmasõ
kalkõnma

Genel olarak, Kamu hizmetlerinin sağlanmasõ “çok
zayõf” tõr, Obiliç’teki sürdürülebilir ekonomik kalkõnma
alanõ istisnasõ dõșõnda, ki bu orta dereceli olarak
değerlendirilmiștir. Bazõ gruplar yerel yönetimin yüzleștiği
birtakõm sõnõrlamalarõ, özellikle “bütçenin çok küçük
olduğu” konusunu kabul etmektedir. Bölgede yașayan
Așkali, Rom ve Hõrvatlar belirtilen kamu hizmetlerini
așağõdaki tabloda gösterildiği șekilde değerlendirmiștir:

Çöp
yönetimi

Șehiriçi
yollar

Șehiriçi
ulașõm

Sağlõk
hizmetleri

Sosyal
hizmetler

Ashkalitë

1.45

2.00

1.90

1.60

2.15

2.65

2.00

Ashk/Romë

2.77

2.40

2.37

2.07

2.40

3.12

2.15

Kroatët

1.1

1

1

1

1

2.2

1.3

Romët

1.32

1.25

1.47

2.15

1.75

2.10

1.07

1 : çok zayõf

2 : zayõf

3 : orta

4 : iyi

5 : çok iyi

Kosova Ovasõ
Kosova Ovasõ’nda özellikle Așkali topluluğundan olușan
grup, karõșõk Rom1/Așkali gruplarõna nazaran belediye
binalarõnõn daha az erișilebilir olduğunu düșünmektedir.
Karõșõk gruptakilerin aksine, Așkali katõlõmcõlarõn çoğu
son yõllarda belediyelerini ziyaret etmemiștir. Bununla
birlikte, her iki grup genel olarak kendilerine sunulan
kamu hizmetlerini “zayõf” diye değerlendirmiștir. Sağlõk
hizmetleri alanõ orta dereceli skoruyla en iyi hizmet olarak
görülmüștür. Su yönetimi ve șehir içi yollarõn durumu
en olumsuz bulunmuștur. Her iki grup da anadilinde
iletișim ve eğitim hakkõnda sorulan sorulara olumlu

yanõtlar vermiștir, ayrõca bazõlarõ güvenlik endișelerini
ifade etmiștir, ki bu eğitimin herkes için tamamiyle
erișilebilir olmadõğõ anlamõna gelmektedir. Çoğunluğu
belediyelerinin kendileri için herhangi bir kültürel etkinlik
organize etmediğini, fakat yakõn bir gelecekte bunun
değișeceğine inandõklarõnõ ileri sürmüștir. İșsizlik de ayrõca
bu topluluklarõn temel endișesidir. Topluluk mensubu
çok az kișinin belediye bünyesinde farklõ görevlerde
çalõșõyor olmasõna rağmen, gruplar Belediye Meclisi
ve Topluluklar Komitesinde kendilerinin laikiyle temsil
edildiklerine inanmaktadõrlar.

Lipyan
Proje çerçevesi içerisinde ziyaret edilen Rom2 ve
Hõrvat gruplarõ, özellikle ulașõm yetersizlikleri nedeniyle,
Lipyan belediyesinin erișilebilir olmadõğõnõ düșünmektedir.
Neticede, katõlõmcõlarõn % 84’ü son yõllarda belediyelerini

ziyaret etmediklerini belirtmiștir. Ulașõm ve hareket
özgürlüğü topluluğun temel öncelik verdiği alanlarõ
olușturmaktadõr. Șehir içi yollarõ, her ne kadar, belirtilen
kamu hizmetleri arasõnda en yüksek nitelendirildiyse

1
Kosova Ovasõ’nda yașayan Romlar Romca, Arnavutça ve Sõrpça olmak üzere her üç dili konușmaktadõrlar. Kosova Ovasõ’nda ağõrlõklõ olarak Arnavut
halkõ yașadõğõ için, burada yașayan Rom halkõ çoğunlukla Arnavutça dilini kullanmaktadõr.
2
Lipyan’daki Romlar Romca ve çoğunlukla Sõrpça konușmaktadõrlar.
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de, yine de “zayõf” olarak değerlendirilmiștir. Her iki
grup belediye çalõșanlarõ ile kendi anadillerinde iletișim
kurabilmenin mümkün olmadõğõnõ ve resmi belgeler
yanõ sõra kamu ișaretlerinin de anadillerinde müsait
bulunmadõğõnõ ileri sürmüștür.
Genel olarak, Lipyan belediyesindeki kamu hizmetleri
Priștine bölgesi dahilinde en zayõf bulunmuștur.
Sürdürülebilir ekonomik kalkõnma ve sosyal hizmetler
yanõ sõra, su yönetimi en fazla dikkat gerektiren alan
olarak görülmüștür.
Hõrvat topluluğu okul-öncesi ve ilkokul așamasõnda
çocuklarõ için anadillerinde eğitim imkanõnõn bulunduğunu,
fakat ortaokul așamasõnda bulunmadõğõnõ belirtmiștir.
Daha önemlisi, belediyeleri tarafõndan organize edilen
kültürel etkinliklerin yetersiz olduğunu ileri sürmüșlerdir.
Yönetimde çalõșan tüm görevlilere (uluslararasõ veya
yerel) güvenmediklerini ve belediye bünyesinde herhangi

bir görevde çalõșan kendi topluluklarõna mensup kișilerin
bulunmadõğõnõ ifade etmișlerdir. Fakat, her nasõlsa,
yöneticileri tarafõndan Belediye Meclisi ve Topluluklar
Komitesinde iyi temsil edildiklerine inanmaktadõrlar.
Rom topluluğu eğitimin herhangi bir așamasõnda çocuklarõ
için anadilinde eğitim imkanlarõnõn mevcut olmadõğõnõ
belirtmiștir. Ancak, yine de, bu konu kendi sosyal statüleri
kadar önemli bir konuyu teșkil etmiyordu. Belediyeleri
tarafõndan kendileri için herhangi bir kültürel etkinliğin
organize edilmediği konusunda kõrgõnlõklarõnõ özel olarak
dile getirmemișlerdir. Onlar toplu halde hareket ile bazõ
sorunlarõnõn çözüme kavușabileceğini kabul etmekteydiler,
özellikle seçilen temsilcileri aracõlõğõyla. Kendilerinin șu
anda iyi temsil edilmediklerini düșünüyorlardõ. İșsizlik
topluluğun temel endișesidir, ayrõca genel olarak hayat
șartlarõndaki zorluklar ve özellikle kanalizasyon sistemleri
de temel endișeleri arasõnda yer almaktadõr.

Obiliç
Obiliç’te yașayan Rom3 ve Așkali gruplarõ belediye
binalarõnõn fazlasõyla erișilemez olduğunu düșünmektedir.
Katõlõmcõlarõn büyük bir çoğunluğu (%63) son yõllarda
belediye binasõnõ ziyaret etmemiștir. Kamu hizmetlerinin
sunulmasõ “zayõf” bulunmuștur, fakat bir bütün olarak
bölge genelinde diğer belediyelere nazaran daha olumlu
nitelendirilmiștir. Șehir içi yollarõ ve ulașõm en fazla dikkat
gerektiren alan olarak görülmüștür.
Bir bütün olarak topluluk Belediye Meclisi ve Topluluklar
Komitesinde iyi temsil edildiğini düșünmektedir ve kendi
topluluklarõ mensubu bazõ kișilerin belediyede çalõștõğõna
ișaret etmișlerdir, her ne kadar memur olarak çalõșmasa
da. Onlar kendi resmi kișilerine güvenmektedirler, fakat

yine de onlarõn belediye ile ilișkilerinin iyi olmadõğõnõ ifade
etmișlerdir. Belediyeleri içerisinde anadillerinde iletișim
kurabilmenin mümkün olup olmadõğõ konusunda değișik
düșünceler bulunmasõna rağmen, büyük bir çoğunluğu
buna katõlmaktadõr, resmi belgeler ve kamu ișaretleri
yanõ sõra4. Bununla birlikte, grubun üçte ikilik bir kõsmõ
çocuklarõ için anadilinde eğitim imkanõnõn okul-öncesi ve
ilkokul așamalarõnda mevcut olduğunu düșünmektedir,
fakat ortaokul așamasõ için buna sadece üçte birlik kõsmõ
katõlmaktadõr. Katõlõmcõlarõn %70’ten fazlasõ belediyelerinin
kendileri için kültürel etkinlikler organize ettiğini kabul
ederken, bu doğrultuda girișimlerin daha fazla olmasõnõ
talep ettiler.

Poduyova
Poduyova’da yașayan Așkali topluluğu ve karõșõk
Așkali/Rom5 topluluklarõ, kendilerine sunulan kamu
hizmetlerini Priștine’nin diğer belediyelerindeki topluluklara
nazaran daha olumlu görmüșlerdir. Sağlõk hizmetleri
özellikle “iyi” olarak nitelendirilmiștir, ki bu Kosova’nõn
herhangi bir belediyesinden daha yüksektir. Bununla
birlikte, her iki grup da kendi belediyelerinin erișilebilir
olduğunu belirtmiștir. Büyük bir çoğunluğu son yõllarda
3’ten fazla kez ziyaret etmiștir. Șehir içi yollarõ ve
sosyal hizmetlerin sağlanmasõ en olumsuz bulunmuștur,
buna rağmen su sağlanmasõ ve elektrik konusundaki
yetersizlikler topluluğun daha büyük endișeleri arasõnda
yer almaktadõr. İșsizlik, özellikle genç nesiller için öncelikli
endișelerden birini olușturmaktadõr. Toplatõya katõlan tüm
katõlõmcõlar ișsizdi.
Her iki grup da kendilerinin Belediye Meclisi ve

Topluluklar Komitesinde genel olarak iyi temsil edildiklerini
düșünmektedir, buna rağmen olarõn temsilciliklerine
pek güvenmediklerini ifade etmișlerdir. Ayrõca kendi
mensubu bazõ kișilerin memur veya belediye personeli
olarak çalõștõğõnõ belirtmișlerdir. Bununla birlikte, belediye
içerisinde kendi anadillerinde iletișim kurabilmenin
mümkün olmadõğõnõ ve resmi belgeler yanõ sõra kendi
anadillerinde kamu ișaretlerinin de mevcut olmadõğõnõ
belirtmișlerdir. Katõlõmcõlarõn üçte ikilik bir kõsmõ
anadillerinde eğitimin ortaokul așamasõnda müsait6
olduğuna katõlmaktadõr. Bununla birlikte, çoğunluğu
belediyelerinin kendilerine yönelik kültürel etkinlikler
organize etmediğini belirtmekle birlikte, kültürleri
kaynaștõran etkinliklerin organize edildiğini kabul
etmiștir.

Yine, Obiliç’teki Romlar Romca ve çoğunlukla Sõrpça konușmaktadõrlar.
Obiliç’teki toplantõ Plementina kampõnda yapõldõğõna göre, ki buraya gelen Rom ve Așkaliler Kosova’nõn değișik bölgelerinden gelmiști, aleni
olarak iletișim kurabilmek ve eğitim konusunda karõșõk düșünceler ileri sürülmüștür, bu bazõ Romlarõn kendi anadilleri olan Romca yerine Sõrpça
konușmalarõ ile açõklanabilir.
5
Podujova’da yașayan Romlar, Romca yanõ sõra Arnavutça dilini de kullanmaktadõr.
6
Bu durumda, referans öncelikle Arnavutça diline yapõlmaktadõr, ki bu Poduyova’da yașayan Așkali ve Romlar tarafõndan Rom dili yanõ sõra
kullanõlmaktadõr.
3
4

26

Priștine
Priștine belediyesinde yașayan Romlar kendi yerel
yönetimlerinin erișilebilir olduğunu kabul etmektedir ve
büyük bir çoğunluğu (%70) son yõllarda 3’ten fazla kez
ziyaret etmiștir. Bununla birlikte, diğer Rom gruplarõ
gibi, burada yașayan Romlar da belediye personeli ile
kendi anadillerinde iletișim kurabilmek yanõ sõra, kendi
anadillerinde resmi belgelerin ve kamu ișaretlerinin
mevcut bulunmadõğõnõ belirtmiștir. Ayrõca, anadilinde
eğitim görebilme imkanlarõ mevcut değildir. Bununla
birlikte, gruplar kendileri için kültürel etkinliklerin organize
edildiğini, fakat kültürleri-kaynaștõran etkinliklerin organize
edilmediğini ifade etmiștir.

Romlar
kendilerini
iyi
temsil
edilmiș
olarak
hissetmiyorlardõ. Graçanitsa’da yașayanlar kendi haklarõnõn
hiçbir șekilde iyileșmediğini iddia ediyordu. Belediye
ile ișbirliği için kendi seçilmiș temsilcilerinin bulunmasõ
gerektiğini kabul ediyor ve sorunlar üzerine kollektif (toplu)
bir șekilde yürümenin daha bașarõlõ olacağõna inanõyorlardõ.
Tüm gruplar kendi topluluklarõndan bazõ kișilerin
belediyede çalõștõğõnõ belirtmiștir. Sağlõk hizmetlerinin
sağlanmasõ en iyi kamu hizmeti olarak değerlendirilmiștir
(her ne kadar zayõf sayõlsa da), sosyal hizmetler ise
zayõf olarak nitelendirilmiștir. Ancak ișsizlik ve ekonomik

Priștine bölgesindeki azõnlõklara-özel hizmetlere genel bakõș
Söz konusu bölgedeki azõnlõklara-özel kamu hizmetlerine genel bakõș așağõda belirtilen taslaklar aracõlõğõyla
gösterilmiștir. Taslaklar bölgedeki Așkali, Hõrvat ve Rom azõnlõk topluluğu mensuplarõnõn verdikleri yanõtlar doğrultusunda
biriktirilen verilere dayandõrõlmõștõr. Așağõda gösterilen her üç taslak, sorularõ cevaplarken azõnlõk topluluklarõ tarafõndan
belirtildiği șekilde (1) azõnlõk dillerinin alenen kullanõlmasõ derecesi, (2) anadilinde eğitimin mevcut olmasõ ve (3)
kültürel etkinlikler sayõsõnõ yüzdelik olarak göstermektedir:

Përdorimi i gjuhës së minoriteteve publikisht për komunitete
100
80

Komunikimi në gjuhen e
tyre amtare

60

Dokumentet zyrtare në
gjuhen e tyre amtare

40

Emrat e vendeve në
gjuhen e tyre amtare

20

Emrat e vendeve publike
në gjuhen e tyre amtare

0

Așkali Așk./Rom Hõrvat

Rom

Edukimi në gjuhen amtare për komunitet
100
80

Parashkollorë

60

Edukimi
fillorë

40

Edukimi i
mesëm

20
0

Așkali Așk./Rom Hõrvat

Rom
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Ngjarjet kulturore për komunitet
100
80
60

Aktivitetet e tyre
kulturore

40

Aktivitetet ndërkulturore

20
0

Așkali Așk./Rom Hõrvat

Rom

İncelemenin üçüncü așamasõnda gerçekleșen bölgesel toplatõ sõrasõnda, etnik topluluklarõndan katõlõmcõlarõn genel
olarak yașam koșullarõ ve azõnlõklara-özel hizmetlere ilișkili bazõ yorumlarda bulunduklarõ not edilmelidir, șöyle ki
Belediye șunlarõ yerine getirmelidir:
-

Obiliç Belediyesinde ișaret edilen sağlõk hizmetleri oranõ çok yüksektir ve gerçekçi değildir (tüm katõlõmcõlar).

-

Anadilinde eğitim imkanlarõ gerçeklere paralel bir șekilde değerlendirilmiștir (tüm katõlõmcõlar).

-

Not edilmelidir ki, Rom katõlõmcõlarõ anadilinde eğitimi sõfõr olarak değerlendirmiștir (Graçanitsa ve Obiliç’teki
Romlar).

-

Kültürel etkinlikler değerlendirmeleri doğru değildir. Belediye etnik topluluklar için herhangi bir etkinlik
düzenlememiștir. Tüm etkinlikler kendi-girișimleri ile organize edilmiștir (tüm katõlõmcõlar).
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Sonuç
Kitapçõğa dahil edilen tüm enformasyonlar söz konusu proje süreci içerisinde ziyaret edilen her bir
topluluğun istekleri, düșünceleri, yorumlarõ ve endișelerinin yansõmasõdõr. Bazõlarõnõn yanlõș algõlanmõș
olmasõ ihtimali de mevcut olabilir. Bununla birlikte, eğer belediyeler harekete geçer fakat söz konusu
hareket hakkõnda topluluklar ile irtibat sağlayamazlarsa, onlarõn bunu bilmesi gerekmektedir. İleri
sürülen veriler (enformasyonlar) eleștiri olarak değil, bilâkis belediye çalõșanlarõnõn gelecekteki
çalõșmalarõna rehberlik ecek birer yapõcõ aygõt olarak görülmelidir.
Kușkusuz, tüm verileri bir araya toplayarak, bugün Kosova’da yașayan daha küçük azõnlõk
topluluklarõnõn kendilerini yerel yönetimleri tarafõndan dõșlanmõș ve önemsiz hissettikleri açõktõr. Kendi
topluluklarõ ne kadar daha küçük ise, dõșlanmõșlõklarõnõ ifade edebilme güveni de o kadar düșüktür.
Bu çemberin șiddetlenmesiyle, topluluk varlõğõnõn tehdit altõnda olduğu korkusu artmaktadõr. Kültürel
etkinlikler bu yüzden söz konusu topluluklar için diğer konulardan daha önemli bir hal almaktadõr.
Bu kendi vatandașlarõnõn çoğunluğu olușturan halk gibi belediye hayatõna dahil edildikleri konusunda
güvenini tazelemeye çalõșan belediyeler için iyi bir bașlangõç olabilir.
Bununla birlikte, daha fazla dõșlanmõș ve küçük topluluklar günlük mücadeleri için kendilerinden çok
dõș desteğe bağõmlõ bulunmaktadõrlar. Topluluklarõn sosyal desteğe daha fazla alõșkõn olmalarõ ile
söz konusu bağõmlõlõk kültürü artacaktõr, ișsizlik oranõnõn yüksek olduğu bölgelerde sosyal desteğin
sağlanmasõna verilen temel öncelik girișimlerinin de yansõttõğõ gibi. Aynõ zamanda, bu alanlar aktif
siyasi katõlõmõn çok az olduğu veya olmadõğõ alanlardõr. Bu ayrõca kendi bașlarõna farklõ atõlõmlarda
bulunabilmek konusunda güven yetersizliğini de yansõtmaktadõr. Bunun yerine, daha az temsil edilen
topluluklar uluslararasõ destek aramaya bașlamaktadõr, kendi akranlarõndan harekete geçmelerini
beklemekten ziyade.
Bu nedenle, elinizdeki belge belediye yöneticileri ve temsilcileri ile sürekli danõșma sürecini yükseltmeyi kastetmektedir. İnanõyoruz ki sağlanan veriler gelișim Þkirlerini ilerletecek ve Kosova’da
tamamiyle demokratik yapõlanma sürecini hõzlandõrõp, özgür ve hoșgörülü toplum için, yerel yönetim
mensuplarõnõn bazõ ciddi endișeleri ele almalarõnõ sağlayacaktõr. Fikirlerinizi dinlemek ve birlikte
çalõșarak onlarõ gerçekleștirmek için beklemekteyiz!
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Tavsiyeler
Lütfen Tavsiyeler bölümünün 2002 yõlõ Ağustos ayõnõn son iki haftasõ içerisinde gerçekleșen beș ayrõ bölgesel toplatõ
sõrasõnda katõlõmcõlarõn kendisi tarafõndan formülleștirildiğini not ediniz. Onlar AGİT’in bu konular üzerine konumu ile
çatõșmaz veya onlarõ zorunlu olarak yansõtmaz.

ANADİLİNDE İLETİȘİM KURABİLMEK / AZINLIK DİLLERİNİN ALENEN KULLANILMASI
1. Azõnlõk dillerinin resmi dil olarak tanõnmõș olduğu Belediyelerde1, yerleșim alanõ isimleri ve kamu ișaretleri yanõ
sõra, resmi belgeler de azõnlõk dillerinde mevcut bulundurulmalõdõr. Bununla birlikte, azõnlõklarõn Belediyeleri ile
iletișimleri sõrasõnda anadillerini kullanabilme fõrsatõ olmalõdõr, șöyle ki çoğunluğu Arnavutça veya Sõrpçayõ anlõyor
olmasõna rağmen söz konusu dilleri düzgün bir șekilde konușamõyor veya yazamõyordur. Kõsacasõ, Uygulanabilir
Kanun2 ile güvence altõna alõnan azõnlõk haklarõ etkin biçimde kullanõlmalõdõr.
2. Azõnlõk dillerinin alenen kullanõlmasõ daha fazla ertelenmemelidir, aksi taktirde azõnlõk dillerinin alenen
kullanõlmasõna bașlama hõzõ kesilebilir. Bu daha fazla düș kõrõklõğõna ve Kosova’da çok-etnikli bir demokrasinin
kurulușunun ertelenmesine yol açacaktõr ve böylece bu azõnlõk topluluklarõnõn toplu halde göçü devam edecektir.
3. Azõnlõk dillerinin alenen kullanõlmasõ üzerine eskiden var olan haklarõn kesilmesi/ara verilmesi (“kazanõlan
haklar”) etnikler-arasõ gerilimi arttõrmaktadõr ve bu konu tüm azõnlõklarõn marjinalleșme (kenara itilme)
duygusunun yükselmesine neden olmaktadõr. Yeni kanunlar, kurallar ve düzenlemeler formülleștirilirken ve yeni
ișlemler olușturulurken, var olan gelenekler ve eskiden kalma pozitif tecrübeler de hesaba katõlmalõdõr.
4. Belediyeler ilgili azõnlõk dillerini ve alfabelerini düzgün bir șekilde kullanabilen ve değișik azõnlõk topluluklarõna
mensup kișilerin isimlerini yeni kimlik kartlarõ ve diğer resmi belgelerine aktarõrken doğru heceleyebilen kayõt
memurlarõnõ ișe almalõdõr.
5. Kosova’da bulunan hükümetler üstü kurulușlar (IGO), kendi uygulamalarõnda azõnlõk dillerinin alenen
kullanõlmasõnõ göz ardõ ederek önemli bir hata yapmõșlardõr. Onlar kendi resmi belgelerinde çok nadir olarak
herhangi bir azõnlõk dilini kullanmõștõr, eğer kullandysa. Örnek olarak, Türk topluluğu üyeleri son üç yõl içerisinde
hiçbir șekilde kendi anadillerinde herhangi bir resmi belgenin çõkarõlmadõğõnõ iddia etmiștir. Kosova’da bulunan
uluslararasõ kurulușlar, en önemlisi Birleșmiș Milletler Kosova Misyonu (UNMIK) ve AGİT Kosova Misyonu (OMIK),
ki bunlar kurumsal yapõlanmanõn temel ve en önemli aktörleridir, sistematik bir șekilde azõnlõk dillerinin alenen
kullanõlmasõ konusunda pozitif örnekler olușturmalõdõr.

ANADİLİNDE EĞİTİM İMKANLARI
1. 1999 çatõșmasõndan sonra azõnlõk topluluklarõnõn çoğu eğitimin çeșitli așamalarõnda kendi anadillerinde eğitim
engelleriyle yüzleșmek zorunda kalmõștõr. Mesleki eğitim ve yüksek öğretime erișim yetersizlikleri istihdam
olanaklarõnõ azaltmaktadõr ve böylece marjinalleșmenin devam etmesine neden olmaktadõr. Bu nedenle Belediyelerin, söz konusu engeller ile karșõlașan etnik topluluklar için kendi anadillerinde ders saatleri yanõsõra özel kurslar
düzenlemesi gerekmektedir. Bu düzenlemeler açõk ünevirsetileri ve yoğun bir șekilde değișik mesleki eğitim
kurslarõnõ kapsayabilir.
2. Okul-öncesi, ilkokul ve ortaokul eğitiminin sağlanmasõ Belediyelerin yetki alanõ içerisindedir. Bununla birlikte,
belediyeler kendi yerel azõnlõk topluluklarõ3 için yüksek öğretim imkanlarõ olușturabilmek doğrultusunda merkezi
așamada geçici hükümete etki edebilme görevini üstlenmelidir. Sadece yüksek öğretim imkanlarõ ve çalõșma
fõrsatlarõ azõnlõklara burada kalmalarõ için cesaret verecektir.
3. Sõrp-olmayan azõnlõklarõn çok düșük bir oranda eğitime katõldõğõ Belediyer, onlarõn okula devam etmelerini zorunlu
hale getirecek ek tedbirler almalõdõr ve gerektiği taktirde bunu sorumsuz ebeveyinleri cezalandõrõcõ önlemlerle
pekiștirmelidir.
4. Rom dilinin kullanõlmasõ Kosova’da genel bir düșüș yașamaktadõr. Belediyeler tarafõndan Rom dilinde eğitim
kurulușlarõnõn yeniden yapõlanmasõ gerekmektedir, 1999 çatõșmasõ öncesinde olduğu gibi. Bu öğretmenlere
yönelik Rom dilinde eğitim kurslarõnõn düzenlenmesi yanõ sõra, Rom dilinde ders kitaplarõnõn hazõrlanmasõnõ
gerektirmektedir.
1 Araștõrma dahiline alõnan belediyelerin resmi dilleri için, Bakõnõz Ek III
2 Bakõnõz; Anayasa Çerçevesi, Bölüm 4 Madde 4.4.(a) ve UNMIK Düzenlemesi No.2000/45 Bölüm 9 ayrõca Belediye Statüleri.
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5. Dahili yerinden edilen kișiler (IDP) kampõnda, farklõ dilleri konușan Sõrp-olmayan azõnlõk topluluklarõ genellikle
sadece bir tek dilde öğrenim görmeleri doğrultusunda zorlanmaktadõrlar. Onlara kendi anadillerinde öğrenim
görebilme fõrsatõ verilmelidir. Yașanan tecrübeler yabancõ bir dilde eğitimin düșük sonuçlar verdiğini göstermektedir, eğer bir sonuç verirse. Bu cahillik (okuma-yazma bilmezlik) ve okullardan uzaklașma oranõnõ arttõrmaktadõr.
Böylece bu durum ebeveyinlerin motivasyonunu bozmaktadõr ve uzun dönemli olarak azõnlõklarõn marjinalleșme
sorusunu güçlendirmektedir.

KÜLTÜR
1. Tüm azõnlõklar kültürel etkinliklerin Belediyeleri tarafõndan Þnanse edilmesi ve organize olmasõ doğrultusunda
yoğun talepte bulundular. Ancak, bu tür etkinliklerin organize edilmesi için altyapõ eksikliklerinin mevcut olduğu
da genel olarak kabul edilmiștir.
2. Belediyeler tarafõndan azõnlõklara yönelik kültür merkezlerinin olușturulmasõ doğrultusunda talepler ileri
sürülmüștür, özellikle gençlere yönelik.

AZINLIKLARIN YEREL YÖNETİME KATILIMI
İstihdam (çalõșma imkanõ)
1. Sõrp-olmayan azõnlõk mensuplarõ Sõrp topluluğu mensubu kișilerin yerel yönetimde çalõștõrõlmasõna bașlõca özen
gösterildiğini, daha küçük topluluklarõn genelde ihmal edildiğini iddia etmektedir4. Merkezi ve yerel yönetim
așamalarõnda orantõlõ bir șekilde Kosova Kamu Hizmetlerinde topluluk temsilciliği kurulmalõdõr. Belediyeler
içerisinde çalõștõrõlan azõnlõk memurlarõ sayõsõ, söz konusu yerel topluluklar tarafõndan kabul edilen yerel etnik
kompozisyonu yansõtmalõdõr.
2. Kosova’da mevcut bulunan uluslararasõ kurulușlar Sõrp olmayan azõnlõk topluluklarõnõn istihdam oranõnõ kayda
değer bir șekilde yükseltmelidir, ki onlarõn bu kurulușlarda mevcut sayõsõ sahip olduklarõ mesleki tecrebülerine
kõyasla çok düșüktür. Bu kurulușlar yerel kurumlar için pozitiv birer örnek olușturmalõdõr. Azõnlõk mensuplarõnõ
güçlendirme sürecinde, onlarõn kendilerini-tanõmlamalarõna dikkat edilmelidir, etnik kimlikleri sadece isimlerine
dayanarak tanõmlanamadõğõ için. Kișinin etnik kimliği sorușturulduğu durumlarda, resmen kayõtlõ olan, meșru
azõnlõk örgütleri/dernekleri ile bu husus üzerine danõșõlmalõdõr. Sorumlu kurulușlar, özellikle UNMIK bu konular
üzerine yasal azõnlõk örgütleri ile șeffaf danõșma süreci olușturmalõdõr.
3. İșe alma sõrasõnda en savunmasõz azõnlõk üyelerinin istihdamõna özel dikkat verilmelidir, Rom topluluğu olduğu
gibi.

Azõnlõklarõn Yerel Düzeyde Tanõtõlmasõ İçin Özel Ölçüler
1. Orantõlõ seçmen sistemi tam anlamõyla azõnlõklarõn yerel düzeyde tanõtõmõ için yeterli değildir. Mevcut seçmen
sistemi ancak Belediye Meclislerinde çoğunluk tarafõndan kolaylõkla adlandõrõlabilen az sayõda azõnlõk temsilcisinin
seçilmesine izin vermektedir. Bu nedenle, onlarõn verimli bir biçimde yerel yönetime katõlmalarõnõ sağlamak
üzere, seçmen kurallarõ içerisinde azõnlõklar için özel düzenlemeler yapõlmalõdõr. Bu ölçüler sayõsal ve prosedürel
düzenlemeleri içerebilir ve meșru azõnlõk temsilcileri ile danõșarak geliștirilmelidir.
2. Sõrp-olmayan azõnlõklar arasõnda atama sistemi anlamõ ve verimliliği ve Belediye Meclisinde azõnlõklara ayrõlan
sandalyeler konusunda anlașmazlõk bulunmaktadõr. Bir yandan, Genel Sekreterin Özel Temsilci (SRSG) tarafõndan
atanan temsilcileri ile olumsuz tecrübeleri olduğu için, daha büyük ve iyi-örgütlenmiș azõnlõklar tam anlamõyla
orantõlõ seçmen sisteminin düzenlenmesi gerektiğini iddia etmektedir. Atanan azõnlõk temsilcilerinin çoğunlukla
azõnlõk çõkarlarõnõ teșvik etmeye çalõșmadõğõ, daha fazla kendi-mevkine odaklõ olduğu iddia edilmiștir. Bu nedenle,
onlar seçilen temsilcileri üzerinde demokratik kontrol sağlamayõ istemektedirler. Diğer yandan, daha küçük
ve daha az mobilize olmuș azõnlõk topluluklarõ atama sisteminin devam ettirilmesini yoğun bir șekilde talep
etmektedir, çünkü bu onlarõn yerel yönetim așamasõnda kendi çõkarlarõnõ ileri sürebilmeleri için tek yoldur.
3 Bu doğrultuda atõlan pozitif adõmlardan biri, 1 Ekim 2002 tarihinde İpek Üniversiyesi bünyesinde Boșnak dilinde Ticaret Okulu’nun açõlmasõdõr.
4 Not edilmelidir ki, her nasõlsa, İpek bölgesinde yașayan Boșnak azõnlõğõ temsilcileri Kosova Polis Hizmetleri bünyesinde Boșnaklarõn istihdam
edilmesinden çok memnun kaldõklarõnõ ifade etmiștir.
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Bununla birlikte, eğer sandalye ayõrma sistemi sürdürülecekse, meșru azõnlõk topluluğu temsilcilerinin bu soruya
katõlmasõyla șeffaf bir anlașma süreci olușturulmalõdõr, șöyle ki azõnlõk çõkarlarõnõn yanlõș tanõtõlmasõ kõsõtlanabilsin.
3. Yerel yönetim așamasõnda azõnlõklar için özel düzenlemeler aracõlõğõyla, çok-etnikli merkezi Yönetim așamasõ ve
neredeyse tamamiyle çoğunluk tarafõndan kontrol edilen yerel yönetim arasõnda acil tansiyonlardan kaçõnõlabilir

DİSKRİMİNASYON
1. Belediyeler cinsiyet, õrk, ten rengi, dil, din, siyasi veya diğer görüșü, ulusal veya sosyal kimliği, yerel azõnlõklar ile
ilișkileri, mülkiyeti, doğum statüsü veya kendi sorumluluğu içerisindeki kamu kurumlarõ yanõ sõra sağlõk hizmetleri
veya diğer alanlarda sistematik bir diskriminasyona izin vermeyecek kesin ölçüler almalõdõr.

GERİ DÖNÜȘ
1. Geri dönüș konusu söz konusu olunca Belediyeler tüm azõnlõklara eșit ölçüde önem vermelidir; konutlarõn yeniden
yapõlandõrõlmasõ, mülkiyet konularõ ve istihdam fõrsatlarõ dahil edilerek. Edinen tecrübeler göstermektedir ki
bazõ azõnlõklarõn geri getirilmesi, diğerleri üzerinde bazõ belediyeler için temel önceliği olușturmaktadõr. Prizren
belediyesinde yașayan Boșnak topluluğu bu doğrultuda șimdilik tek örnektir.
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EK I

Kosova’nõn Beș Ayrõ Bölgesinde Azõnlõk Topluluklarõ İle Gerçekleștirilen Toplantõlar Listesi
Toplantõlar 21 Haziran – 2 Temmuz 2002 tarihleri arasõnda Uluslararasõ Seçmen
Sistemleri Kurumu (IFES) tarafõndan organize edilmiștir

İpek bölgesi
İpek Belediyesi – İpek – Rom topluluğu
İpek Belediyesi – Vitomiriça – Boșnak topluluğu
İpek Belediyesi – Zlopek – Boșnak topluluğu
Deçan Belediyesi – Gramacel – Mõsõrlõ topluluğu
Deçan Belediyesi - Pemiște/Hereç – Mõsõrlõ topluluğu
Deçan Belediyesi – Pemiște – Mõsõrlõ topluluğu
İstok Belediyesi - Gusar – Mõsõrlõ topluluğu
Yakova Belediyesi – Koloni – Mõsõrlõ topluluğu

Gilan bölgesi
Ferizovik Belediyesi – Dubrava 2 – Așkali topluluğu
Ferizovik Belediyesi - Sallahane – Rom ve Așkali topluluklarõ
Ferizovik Belediyesi - Așkali topluluğu
Ferizovik Belediyesi - Dubrava – Așkali topluluğu
Ferizovik Belediyesi - Rom topluluğu
Ferizovik Belediyesi - Sallahane – Rom topluluğu
Ferizovik Belediyesi - Sallahane – Așkali topluluğu
Ferizovik Belediyesi - Ali İbiși caddesi – Așkali topluluğu
Gilan Belediyesi – Doburçan – Türk topluluğu
Gilan Belediyesi – Gilan – Rom topluluğu
Nobõrda Belediyesi – Bostane – Rom topluluğu
Viti Belediyesi - Vrbovaç – Rom topluluğu

Mitroviça bölgesi
Mitroviça Belediyesi – Rom kampõ – Rom topluluğu
Mitroviça Belediyesi – Mitroviça – Goralõ/Boșnak topluluğu
Mitroviça Belediyesi – Rom topluluğu
Mitroviça Belediyesi – Kuzey Mitroviça – Boșnak topluluğu
Mitroviça Belediyesi – Kuzey Mitroviça - Boșnak topluluğu 2
Mitroviça Belediyesi – Kuzey Mitroviça /Çesmin Lug – Rom topluluğu
Mitroviça Belediyesi – Güney Mitroviça – Boșnak topluluğu
Mitroviça Belediyesi – Güney Mitroviça /2 Temmuz – Așkali topluluğu
Mitroviça Belediyesi – Bair – Boșnak topluluğu
Mitroviça Belediyesi – Güney Mitroviça – Goralõ topluluğu
Mitroviça Belediyesi – Güney Mitroviça – Türk topluluğu
Leposaviç Belediyesi – Leposaviç kampõ – Rom topluluğu
Leposaviç Belediyesi – Rvatska –Boșnak topluluğu
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Võçõtõrõn Belediyesi – Võçõtõrõn – Așkali topluluğu
Võçõtõrõn Belediyesi – Bukoș – Așkali topluluğu
Võçõtõrõn Belediyesi – Așağõ Stanovçi – Așkali topluluğu
Võçõtõrõn Belediyesi – Võçõtõrõn – Türk topluluğu
Zveçan Belediyesi – Žitkovaç kampõ - Rom topluluğu
Zveçan Belediyesi – Žitkovaç kampõ – Rom topluluğu 2

Prizren bölgesi
Prizren Belediyesi – Prizren – Boșnak topluluğu
Prizren Belediyesi – Mamușa – Türk topluluğu
Prizren Belediyesi – Mamușa – Türk topluluğu 2
Prizren Belediyesi – Prizren – Rom topluluğu
Prizren Belediyesi – Yukarõ Lubinye – Boșnak topluluğu
Prizren Belediyesi – Yukarõ Lubinye – Boșnak topluluğu 2
Prizren Belediyesi – Mușnikova – Boșnak topluluğu
Prizren Belediyesi – Planyane – Boșnak topluluğu
Prizren Belediyesi – Reçana – Boșnak topluluğu
Prizren Belediyesi – Bitoli – Rom topluluğu
Prizren Belediyesi – Prizren – Rom topluluğu 2
Prizren Belediyesi – Prizren – Rom topluluğu 3
Prizren Belediyesi – Prizren – Türk topluluğu
Prizren Belediyesi – Prizren – Türk topluluğu 2
Dragaș Belediyesi – Globoçitsa – Goralõ topluluğu 1
Dragaș Belediyesi – Globoçitsa – Goralõ topluluğu 2
Dragaș Belediyesi – Vraniște – Goralõ topluluğu

Priștine bölgesi
Priștine Belediyesi – Priștine – Așkali/Rom topluluğu
Priștine Belediyesi – Graçanitsa – Rom topluluğu
Priștine Belediyesi – Graçanitsa – Rom topluluğu 2
Priștine Belediyesi – Graçanitsa – Rom topluluğu 3
Kosova Ovasõ Belediyesi – Kosova Ovasõ – Așkali/Rom topluluğu
Kosova Ovasõ Belediyesi – Muhit 28,29 – Așkali topluluğu
Lipyan Belediyesi - Yanyova – Hõrvat topluluğu
Lipyan Belediyesi – Livadye – Rom topluluğu
Obiliç Belediyesi – Plementina kampõ – Rom/Așkali topluluğu
Poduyova Belediyesi – Poduyova - Așkali/Rom topluluğu
Poduyova Belediyesi – Batlava – Așkali topluluğu
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ANEKS II

osce

Avrupa Güvenlik ve İșbirliği Teșkilatõ

Demokratikleșme Bölümü

Katõlõm / Azõnlõklarõn Sesi
Anket
Belediye: …………….....................………………………

Tarih: …....……..........

Bölüm I BiyograÞk Bilgiler
Yaș

Cinsiyet
K

Çocuk sayõsõ

Azõnlõk Topluluğu mensubu musunuz?
Evet ise, hangisi:

E

(cevap vermek zorunda değilsiniz)

Medeni Hâli
Bekâr

Kent veya Șehrin adõ
Evli

Boșanmõș

Dul

Eğitim Durumu:
İlkokul

Çalõșõyor musunuz? (ișaretle)
Mesleğiniz:
Ortaokul

Evet

Hayõr

Üniversite

Bölüm II Belediyeniz hakkõnda genel bilgiler
1. Belediye binanõz kolaylõkla ulașõlabilir yerde mi?

Evet

Hayõr

Hayõr ise, lütfen belirtiniz (örn; çok uzak, ulașõm yok, diğer nedenler):
..................................................................................................................................................................................................................................

2. Son bir yõl içerisinde kaç defa Belediye’ye gittiniz?
gitmedim

bir kez

3. Hizmetler
Sürdürülebilir Ekonomik Kalkõnma
Su sağlanmasõ
Çöp yönetimi
Șehiriçi yollar
Șehiriçi ulașõm
Sağlõk hizmetleri
Sosyal hizmetler

iki kez
Çok zayõf

üç kez
Zayõf

üçten fazla
Orta

İyi

Çok iyi
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Bölüm III Azõnlõklara Özgü Bilgiler
1. Azõnlõk dillerinde iletișim
a. Belediye memurlarõ ile kendi ana dilinizde iletișim kurabiliyor musunuz?

Evet

Hayõr

b. Kendi ana dilinizde resmi belgeler mevcut mu?

Evet

Hayõr

c. Resmi tabelalardaki șehir/kent/köy isimleri ana dilinizde yer alõyor mu?

Evet

Hayõr

d. Resmi tabelardaki kamu alanõ isimleri (örn; yollar, caddeler, kamu kurumlarõ) ana dilinizde de yer alõyor
mu?
Evet
Hayõr
e. Yorumlar
2. Eğitim
a. Çocuklarõnõz kendi ana dilinizde okul öncesi eğitim alõyor mu?

Evet

Hayõr

b. Çocuklarõnõz kendi ana dilinizde ilkokul eğitimi alõyor mu?

Evet

Hayõr

c. Çocuklarõnõz kendi ana dilinizde ortaokul eğitimi alõyor mu?

Evet

Hayõr

d. Yorumlar

3. Kültür
a. Belediyeniz sizin kendi kültürünüzle ilgili etkinlikler uyguladõ mõ?

Evet

Hayõr

Evet

Hayõr

b. Belediyeniz yerel düzeyde çeșitli kültürleri kaynaștõran etkinlikler düzenledi mi?

c. Yorumlar
4. Belediye strüktürlerinde katõlõm
Evet

Hayõr

- Temsilciniz seçim yoluyla mõ seçildi?

Evet

Hayõr

- Temsilciniz atama yoluyla mõ ișbașõna geldi?

Evet

Hayõr

- Temsilciniz topluluğunuzun çõkarlarõnõ temsil edebilecek yetenekte miydi?

Evet

Hayõr

- Topluluğunuz Topluluklar Komitesi’nde temsil edildi mi?

Evet

Hayõr

- Temsilciniz topluluğunuzun çõkarlarõnõ temsil edebilecek yetenekte miydi?

Evet

Hayõr

a. Topluluğunuz Belediye Meclisinde temsil edildi mi?
Evet ise:

b. Belediyenizde memur olarak çalõșan topluluğunuz üyeleri var mõ?
Evet

Hayõr

c. Belediyenizde üst düzey görevli olarak çalõșan topluluğunuz üyeleri var mõ?
Evet
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Hayõr

EK III

Bölge: İpek
Resmi Diller ve Sõrp-olmayan Azõnlõk Temsilcileri
Belediye

Resmi diller

Sõrp-olmayan azõnlõk temsilcileri
Atanan

Seçilen

İpek

Arnavutça

1 SDA1

2 Boșnak, 1 Mõsõrlõ, 1 Rom

Deçan

Arnavutça

1 Boșnak

uygulanabilir-olmayan

İstok

Arnavutça

1 SDA

1 Mõsõrlõ, 1 Boșnak (SDA)

Yakova

Arnavutça

uygulanabilir-olmayan 2 Mõsõrlõ

Bölge: Prizren
Resmi Diller ve Sõrp-olmayan Azõnlõk Temsilcileri
Belediye

Resmi diller
Boșnakça,

Sõrp-olmayan azõnlõk temsilcileri
Seçilen

Prizren

Arnavutça,
Sõrpça, Türkçe

Dragaș

Arnavutça, Boșnakça, Sõrpça 3 GIG4 , 2 SDA

Atanan

2 BSDAK2, 1 DRSM3 1 Boșnak, 1 Rom, 2 Türk
uygulanabilir-olmayan

Bölge: Mitroviça
Resmi Diller ve Sõrp-olmayan Azõnlõk Temsilcileri
Belediye

Resmi diller

Sõrp-olmayan azõnlõk temsilcileri
Seçilen

Atanan

Mitroviça

Arnavutça, Sõrpça

uygulanabilir-olmayan Priștine’den 1 Boșnak

Leposaviç

Sõrpça

uygulanabilir-olmayan 1 Boșnak (Temmuz)5

Võçõtõrõn

Arnavutça, Sõrpça

uygulanabilir-olmayan uygulanabilir-olmayan

Zveçan

Sõrpça

uygulanabilir-olmayan

Demokratik Hareket Partisi
Kosova Demokratik Hareketi Boșnak Partisi
3
Müslüman Demokratik Reform Partisi
4
Goralõ Vatandașlõk Girișimi
5
Yugoslav Sol
1
2
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Bölge: Gilan
Resmi Diller ve Sõrp-olmayan Azõnlõk Temsilcileri
Belediye

Sõrp-olmayan azõnlõk temsilcileri

Resmi diller

Atanan

Seçilen

Gilan

Arnavutça, Sõrpça

uygulanabilir-olmayan 1 Rom, 1 Türk (TDB/KDTP)6

Ferizovik

Arnavutça, Sõrpça

uygulanabilir-olmayan 1 Așkali, 1 Rom

Nobõrda

Arnavutça, Sõrpça

uygulanabilir-olmayan 1 Rom

Viti

Arnavutça

uygulanabilir-olmayan 1 Hõrvat

Bölge: Priștine
Resmi Diller ve Sõrp-olmayan Azõnlõk Temsilcileri
Belediye

6
7

Resmi diller

Priștine

Arnavutça, Sõrpça

Kosova Ovasõ

Arnavutça, Sõrpça

Lipyan

Arnavutça, Sõrpça

Obiliç

Arnavutça, Sõrpça

Poduyova

Arnavutça

Kosova Demokratik Türk Partisi
Așkali Demokratik Partisi
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Sõrp-olmayan azõnlõk temsilcileri
Seçilen

Atanan

uygulanabilir-olmayan 1 Așkali (PDAShK)7, 1 Boșnak
(BSDAK), 1 Türk (KDTP)
1 Așkali (PDAShK)
uygulanabilir-olmayan 1 Așkali, 1 Hõrvat, 1 Rom
1 Așkali (üyelik-belirsiz)
uygulanabilir-olmayan 1 Așkali (üyelik yok – IC)

EK IV

ULUSAL AZINLIKLARIN KAMUSAL YAȘAMA ETKİN KATILIMINA İLİȘKİN
LUND TAVSİYELERİ

GİRİȘ
Avrupa Güvenlik ve İșbirliği Teșkilatõ (AGİT), 1992 yõlõnõn Temmuz ayõnda aldõğõ Helsinki Kararlarõ ile “mümkün olan en
erken așamada çatõșmalarõ önlemenin bir aracõ” olarak Ulusal Azõnlõklar Yüksek Komiserliği birimini olușturdu. Bu birim büyük
ölçüde eski Yugoslavya’daki duruma tepki olarak ve bunun Avrupa’nõn bașka yerlerinde, özellikle de demokrasiye geçmekte
olan ülkelerde tekrarlanacağõ ve böylece Devlet ve Hükümet bașkanlarõ tarafõndan 1990 yõlõ Kasõm ayõnda kabul edilen Yeni
bir Avrupa için Paris Șartõ’nda öngörülen barõș ve refahõn sağlanmasõ yönündeki taahhütleri zedeleyebileceği korkusuyla
olușturuldu.
1 Ocak 1993’te Max Van der Stoel ilk AGİT Ulusal Azõnlõklar Yüksek Komiseri (UAYK) olarak göreve bașladõ. Hollanda Parlamentosu eski üyesi, Dõșișleri Bakanõ, Birleșmiș Milletler Daimi Temsilcisi ve uzun süre insan haklarõ savunuculuğu yapmõș
biri olarak hatõrõ sayõlõr bir kișisel deneyime sahip olan Van der Stoel, Avrupa’da azõnlõklar ve merkezi yönetimler arasõnda
tõrmanma potansiyeli olduğunu düșündüğü anlașmazlõklar üzerinde durdu. Diplomatik yollarla sessizce faaliyet yürüten
UAYK, Arnavutluk, Hõrvatistan, Estonya, Macaristan, Kazakistan, Kõrgõzistan, Latviya, eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya,
Romanya, Slovakya ve Ukrayna’nõn da dahil olduğu bir düzineyi așkõn ülkedeki sorunlarla ilgilendi. Komiser öncelikle, bir
devletin sõnõrlarõ içinde sayõsal olarak çoğunluğu oluștururken diğer bir devlette (genellikle komșu bir devlette) sayõsal olarak
azõnlõk konumundaki ulusal/etnik gruplara mensup kișilerin dahil olduğu ve dolayõsõyla her bir devletin hükümet yetkililerinin
ilgisini çeken ve henüz bir çatõșma haline gelmemișse de devletler arasõnda potansiyel bir gerilim kaynağõ olușturan sorunlar
üzerinde durdu. Bu tür gerilimler aslõnda Avrupa tarihini büyük çapta belirlemiștir.
UAYK ulusal azõnlõklarõn dahil olduğu gerilimlerin özünü dile getirirken, sorunlara bağõmsõz, tarafsõz ve çözüm bulmakta
yardõmcõ bir aktör olarak yaklașmaktadõr. UAYK denetleyici bir mekanizma değildir; analizlerinin temel çerçevesi ve spesiÞk
tavsiyelerinin dayanağõ her devletin kabul etmiș olduğu uluslararasõ standartlardõr. Bu bağlamda, AGİT katõlõmcõsõ bütün devletlerin üstlenmiș olduklarõ yükümlülükleri, özellikle de, IV. Bölümü’nde devletlerin ulusal azõnlõklarla ilgili yükümlülüklerinin
ayrõntõlõ olarak belirtildiği 1990 tarihli İnsani Boyut Konferansõ Kopenhag Belgesi’ni kabul eden devletlerin üstlenmiș olduklarõ
yükümlülükleri hatõrlamak önemlidir. Ayrõca, AGİT üyesi bütün devletler, azõnlõk haklarõ da dahil olmak üzere Birleșmiș
Milletler’in insan haklarõyla ilgili taahhütlerini yerine getirmekle ve yine AGİT üyesi devletlerin büyük bir çoğunluğu Avrupa
Konseyi standartlarõna uymakla yükümlüdürler.
UAYK, altõ yõlõ așkõn yoğun bir faaliyet süresince ilgilendiği birçok devlette dikkatini çeken ve tekrarlanan bazõ sorunlarõ ve
konularõ tespit etmiștir. Ulusal azõnlõklara mensup kișilerin kimliklerinin korunmasõ ve geliștirilmesi açõsõndan büyük bir önemi
olan azõnlõk eğitimi ve azõnlõk dillerinin kullanõmõ tespit edilen sorunlar arasõndadõr. UAYK, sözkonusu azõnlõk haklarõnõn AGİT
bölgesinde uygun ve tutarlõ bir șekilde uygulanmasõnõ bașarmak amacõyla Etnik Gruplar Arasõ İlișkiler Vakfõ’ndan -UAYK’ni
destekleyici uzmanlõk faaliyetlerinde bulunmak üzere 1993 yõlõnda kurulan hükümet dõșõ bir örgüt- iki farklõ tavsiyeler dizisi
·
Ulusal Azõnlõklarõn Eğitim Haklarõna İlișkin Lahey Tavsiyeleri (1996) ve
·
Ulusal Azõnlõklarõn Dil Haklarõna İlișkin Oslo Tavsiyeleri (1998)
olușturmalarõ için uluslararasõ düzeyde tanõnmõș bağõmsõz iki grup uzmanõ bir araya getirmesini talep etti. Her iki Tavsiye
de daha sonra birçok ülkede politika belirleyenler ve yasa koyucular için referans olmuștur. Tavsiyeler (birkaç dilde), Etnik
Gruplar Arasõ İlișkiler Vakfõ’ndan ücretsiz olarak edinilebilir.
UAYK’nin ilgilendiği durumlarõn birçoğunda ortaya çõkan ve tekrarlanma özelliği gösteren üçüncü konu, ulusal azõnlõklarõn
devlet yönetimine etkin katõlõm biçimleridir. UAYK ile AGİT Demokratik Kurulușlar ve İnsan Haklarõ OÞsi, AGİT katõlõmcõsõ devletlerin bu konudaki görüșlerini ve deneyimlerini almak ve devletlerin bu deneyimlerini birbirleriyle paylașmalarõnõ sağlamak
amacõyla 18-20 Ekim 1998 tarihinde, bütün AGİT katõlõmcõsõ devletlerin ve ilgili uluslararasõ kurulușlarõn katõldõğõ ve İsviçre
Locarno Konfederasyonu’nun ev sahipliği yaptõğõ “Yönetim ve Katõlõm: Farklõlõklarõn Entegrasyonu” adlõ bir konferans düzenledi. Konferans bașkanõnõn toplantõ sonunda yayõmlanan açõklamasõnda toplantõda ele alõnan konular özetlendi ve “azõnlõklarõn
etkin katõlõmõ sağlanarak, iyi bir devlet idaresine ilișkin çeșitli kavram ve mekanizmalarõn daha ayrõntõlõ bir biçimde incelenmesi
de dahil, Devlet bünyesindeki farklõlõklarõn entegrasyonunu sağlayõcõ nitelikte konferans sonrasõ somut faaliyetlerde bulunma”
isteğine dikkat çekildi. UAYK bu amaçla, Etnik Gruplar Arasõ İlișkiler Vakfõ’na, Raoul Wallenberg İnsan Haklarõ ve İnsani Hukuk
Enstitüsü’yle ișbirliği yaparak, ilgili uluslararasõ standartlar doğrultusunda ayrõntõlõ tavsiyeler hazõrlamak ve bu alandaki alter-
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natißeri özetlemek üzere uluslararasõ düzeyde tanõnmõș bir grup bağõmsõz uzmanõ bir araya getirme çağrõsõnda bulundu.
Yukarõda belirtilen girișimin sonucunda Ulusal Azõnlõklarõn Kamusal Yașama Etkin Katõlmõna İlișkin Lund Tavsiyeleri
-uzmanlarõn son olarak bir araya geldiği ve tavsiyelerin tamamlandõğõ İsveçte’ki bir șehrin adõnõ alarak- ortaya çõktõ. Uzmanlar
arasõnda, konuyla ilgili uluslararasõ hukuk uzmanlarõ, anayasal düzen ve seçim sistemleri konularõnda uzman siyaset bilimciler ve azõnlõk sorunlarõnda uzman sosyologlar vardõ. Raoul Wallenberg Enstitüsü Direktörü, Prof. Gudmundur Alfredsson
bașkanlõğõnda bir araya gelen uzmanlar șunlardõ:
-

Prof. Gudmundur Alfredsson (İzlandalõ), Raoul Wallenberg İnsan Haklarõ ve İnsani Hukuk Enstitüsü Direktörü, Lund
Üniversitesi;

-

Prof. Vernon Bogdanor (İngiliz), Kamu yönetimi Profesörü, Oxford Üniversitesi;

-

Prof. Vojin Dimitrijevic (Yugoslav), Belgrad İnsan Haklarõ Merkezi Direktörü;

-

Prof. Asbjørn Eide (Norveçli), Norveç İnsan Haklarõ Enstitüsü Kõdemli Üyesi;

-

Prof. Yash Ghai (Kenyalõ), Sir YK Pao, Kamu Hukuku Profesörü, Hong Kong Üniversitesi;

-

Prof. Hurst Hannum (Amerikalõ), Uluslararasõ Hukuk Profesörü, Fletcher School, Hukuk ve Diplomasi Bölümü, Tufts
Üniversitesi;

-

Peter Harris (Güney Afrikalõ), Demokrasi ve Seçim Desteği Enstitüsü Kõdemli Yöneticisi;

-

Dr. Hans-Joachim Heintze (Alman), Barýp ve Uluslararasý Hukuku Koruma Enstitüsü Direktörü;

-

Prof. Ruth Lapidoth (İsrailli), Uluslararasõ Hukuk Profesörü ve Avrupa Çalõșmalarõ Enstitüsü Akademik Komite Bașkanõ,
Kudüs İbrani Üniversitesi;

-

Prof. Rein Müllerson (Estonyalõ), King’s Kolej Uluslararasõ Hukuk Bașkanõ, Londra Üniversitesi;

-

Dr. Sarlotta Pufßerova (Slovak), Yurttaș ve Azõnlõk Vakfõ Direktörü/Azõnlõk Haklarõ Grubu;

-

Prof. Steven Ratner (Amerikalõ), Uluslararasõ Hukuk Profesörü, Teksas Üniversitesi;

-

Dr. Andrew Reynolds (İngiliz), Kamu Yönetimi Doçenti, Notre Dame Üniversitesi;

-

Miquel Strubell (İspanyol ve İngiliz), Katalan Sosyolinguistik Enstitüsü Direktörü, Generalitat de Catalunya;

-

Prof. Markku Suksi (Finlandiyalõ), Kamu Hukuku Profesörü, Abo Akademi Üniversitesi;

-

Prof. Danilo Türk (Sloven), Uluslararasõ Hukuk Profesörü, Ljubljana Üniversitesi;

-

Dr. Fernand de Varennes (Kanadalõ), Hukuk alanõnda kõdemli öğretim üyesi ve İnsan Haklarõ ve Etnik Çatõșmalarõ Önleme
Asya-PasiÞk Merkezi Direktörü, Murdoch Üniversitesi;

-

Prof. Roman Wieruszewski (Polonyalõ), Poznan İnsan Haklarõ Merkezi Direktörü, Polonya Bilimler Akademisi.

Mevcut azõnlõk haklarõ standartlarõ insan haklarõnõn bir parçasõ olduğundan, uluslararasõ uzmanlarõn görüșmelerinin bașlama
noktasõ, devletlerin, ayrõm gözetmeme yükümlülüğü bașta olmak üzere insan haklarõ ile ilgili diğer tüm yükümlülüklerini
yerine getirdiğini varsaymak oldu. Ayrõca, birey kișiliğinin eșit koșullarda tam ve özgür gelișiminin bütün insan haklarõnõn
temel hedeÞ olduğu varsayõldõ. Sonuç olarak, sivil toplumun açõk ve esnek olmasõ ve böylece ulusal azõnlõklara mensup kișiler
de dahil herkesi içine almasõ gerektiği varsayõldõ. Daha da ötesi, iyi ve demokratik bir yönetimin amacõ toplumun tümünün
ihtiyaç ve çõkarlarõna hizmet etmek olduğundan, bütün hükümetlerin, kamusal kararlardan etkilenen kesimlerin bu tür karar
alma süreçlerine katkõlarõnõ sağlayõcõ maksimum olanaklarõ yaratma çabasõ içinde olduklarõ varsayõldõ.
Lund Tavsiyelerinin amacõ, kendinden önceki Lahey ve Oslo Tavsiyeleri’nde olduğu gibi, ulusal azõnlõklarla ilgili gerilimleri
azaltmak üzere devletlerin özel tedbirler almasõnõ teșvik etmek ve buna olanak sağlamak ve böylece UAYK’nin nihai amacõ olan
çatõșma önleme hedeÞne hizmet etmektir. Ulusal Azõnlõklarõn Kamusal Yașama Etkin Katõlõmõna İlișkin Lund Tavsiyeleri, görece
basit bir dille ve azõnlõk haklarõ standartlarõ ile diğer standartlarõ temel alarak UAYK’nin dahil olduğu sorunlarda genel uygulanabilir standartlara açõklõk getirme girișimidir. Standartlar, açõk ve demokratik devletlerde tutarlõ bir uygulamayõ güvence
altõna alacak șekilde tek tek yorumlanmõștõr. 24 madde șeklinde düzenlenen Tavsiyeler, genel ilkeler, karar alma süreçlerine
katõlõm, öz-yönetim ve kamusal yașama etkin katõlõmõ güvence altõna alma yollarõ olarak dört alt bașlõğa ayrõlmõștõr. Lund
Tavsiyelerindeki temel kavramsal bölünmenin iki ayağõ vardõr: Devlet yönetimine bütünüyle katõlõm ve bazõ yerel ișler veya
içișlerinde öz-yönetim. Geniș çeșitlilikte düzenlemeler mümkündür ve bu tür düzenlemelerin var olduğu bilinmektedir. Tavsiyelerin birkaçõnda çeșitli alternatißer önerilmektedir. Bütün Tavsiyelerin, I. Bölüm’de yer alan Genel İlkeler doğrultusunda
yorumlanmasõ gerekir. Her bir tavsiyenin ayrõntõlõ bir açõklamasõ, ilgili uluslararasõ standartlara göndermelerde bulunulan
Açõklayõcõ Not’da yer almaktadõr.
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I. GENEL İLKELER
1) Ulusal azõnlõklarõn kamusal yașama etkin katõlõmõ, barõșçõl ve demokratik bir toplumun temel bileșenidir. Avrupa ve
diğer bölgelerdeki deneyimler, böylesi bir katõlõmõn geliștirilmesi için hükümetlerin çoğu zaman ulusal azõnlõklarla ilgili
özel düzenlemeler yapmasõ gerektiğini göstermektedir. Bu Tavsiyeler, azõnlõklarõn devlet bünyesine dahil olmalarõnõ
sağlama ve bu azõnlõklarõn kendi kimliklerini ve özelliklerini korumalarõ olanağõ sağlama ve böylece devletin iyi
yönetilmesini ve entegrasyonu geliștirme amacõndadõr.
2) Bu Tavsiyeler, ulusal azõnlõklarõn kamusal yașama katõlõmõ ile diğer siyasi haklardan yararlanma haklarõnõ etkileyen
insan onuruna saygõ, eșit haklar ve ayrõm gözetmeme gibi uluslararasõ hukukun temel ilke ve kurallarõna
dayanmaktadõr. Devletlerin görevi, sivil toplumun hoșgörü, barõș ve refah koșullarõnda tam gelișimine olanak
sağlayan, uluslararasõ düzeyde kabul edilmiș insan haklarõna ve hukukun üstünlüğüne saygõ göstermektir.
3) Azõnlõklarõn kamusal yașama etkin katõlõmõnõ sağlamak amacõyla yetki ve sorumluluk da vermek üzere olușturulan
özel kurumlarõn etkilenen herkesin insan haklarõna saygõ göstermesi gerekir.
4) Bireyler, ulusal bir azõnlõk üyesi olma kimliğinin yanõ sõra kendilerini birçok farklõ biçimde tanõmlarlar. Bir kimsenin
azõnlõk, çoğunluk üyesi olup olmadõğõ ya da hiçbirine üye olmadõğõ yönündeki kararõ kișinin kendisine bağlõdõr ve hiç
kimse bu yönde bir karar vermeye zorlanmayacaktõr. Bunun da ötesinde, hiç kimse, bu tür bir tercihi nedeniyle veya
tercihte bulunmayõ reddetmesi sonucunda herhangi bir zarar görmeyecektir.
5) Bu tavsiyeler doğrultusunda kurumlar ve prosedürler olușturulurken hem konunun esasõ hem de süreç önemlidir. Bir
güven ortamõnõn sürdürebilmesi için hükümet yetkilileri ile azõnlõklarõn geniș kapsamlõ, șeffaf ve sorumluluk üstlenen
bir müzakere süreci sağlamalarõ gerekir. Devlet, kültürler arasõ anlayõșõ geliștirme ve azõnlõk sorunlarõnõ dile getirme
yönünde kamu medyasõnõ teșvik etmelidir.

II. KARAR ALMA SÜREÇLERİNE KATILIM
A. Merkezi Hükümet Düzeyindeki Düzenlemeler
6) Devletler, gerekirse özel düzenlemelere gitmek de dahil, azõnlõklar için merkezi hükümet düzeyinde görüș belirtme
olanaklarõnõn mevcut olduğunu güvence altõna almalõdõr. Bu olanaklar, koșullara bağlõ olarak șunlar olabilir:
* ulusal azõnlõklarõn özel temsiliyeti, örneğin parlamenter meclislerin birinde veya her ikisinde1 ya da parlamento
komisyonlarõnda azõnlõklara belirli sayõda yer ayrõlarak; ve yasama sürecine katõlõmõ güvence altõna alan diğer
yollarla;
* ulusal azõnlõk üyelerine kabinede görev verme, yargõtay veya anayasa mahkemesinde ya da daha alt düzey mah
kemelerde yer verme ve danõșma organlarõ veya diğer üst düzey organlarda görevlendirilmeleri için resmi veya
gayrõ-resmi anlașmalar yaparak;
* azõnlõk çõkarlarõnõn ilgili bakanlõklarca dikkate alõnmasõnõ sağlayacak mekanizmalar, örneğin azõnlõk sorunlarõnõ dile
getiren personel bulundurarak veya bu konuda daimi yönergeler çõkararak; ve
* Azõnlõklarõn sivil kamu hizmetlerine katõlõmõnõ sağlayacak özel tedbirlerin yanõsõra ulusal azõnlõk dilinde kamu hizmeti
sunarak.

B. Seçimler
7) Avrupa ve diğer bölgelerdeki deneyimler, azõnlõklarõn siyasal alana katõlõmlarõna olanak sağlamak için seçim sürecinin
önemini ortaya koymaktadõr. Devletler, ayrõm gözetmeksizin oy kullanma ve aday olma hakkõ da dahil olmak üzere, ulusal
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azõnlõklara mensup kișilerin kamusal ișlerin yürütülmesinde yer alma hakkõnõ garanti edeceklerdir.
8) Siyasi partilerin kurulușu ve faaliyetlerine ilișkin yönetmelikler uluslararasõ hukukun örgütlenme özgürlüğü ilkesine uygun
olacaktõr. Bu ilke, özellikle belirli bir toplumun çõkarlarõ doğrultusunda tanõmlanmamõș olan siyasi partilerin yanõ sõra topluluk kimliklerine dayanan siyasi partiler kurma özgürlüğünü de kapsar.
9) Seçim sistemi azõnlõk temsiliyetine ve etkinliğine olanak sağlamalõdõr.
* azõnlõklarõn bölgesel düzeyde yoğunluk gösterdiği yerlerde tek adaylõ seçim bölgeleri etkin bir azõnlõk temsiliyeti
sağlayabilir.
* Bir siyasal partinin ulusal düzeyde aldõğõ oyun meclisteki sandalye sayõsõnõ belirlediği nisbi temsil sistemleri,
azõnlõklarõn temsil edilmesine olanak sağlayabilir.
* Seçmenlerin adaylarõ tercihine göre sõraladõğõ bazõ tercihli oy kullanma biçimleri, azõnlõklarõn temsil edilmesini
kolaylaștõrabilir ve topluluklar arasõ ișbirliğini geliștirebilir.
* Mecliste temsil edilebilme barajõnõn düșük tutulmasõ ulusal azõnlõklarõn yönetime katõlõmõnõ artõrabilir.
10) Seçim bölgelerinin coğraÞ sõnõrlarõ ulusal azõnlõklarõn adil temsiliyetine olanak sağlamalõdõr.

C. Bölgesel ve Yerel Düzeylerde Düzenleme
11) Devletler, yukarõda sözü edilen (paragraf 6-10) merkezi hükümet düzeyinde temsiliyette olduğu gibi, ulusal azõnlõklarõn
bölgesel ve yerel düzeylerde de kamusal yașama katõlõmõnõ teșvik edecek önlemler almalõdõrlar. Azõnlõklarõn katõlmõnõ teșvik
etmek için bölgesel ve yerel makamlarõn yapõsõ ve karar alma süreçleri șeffaf ve erișilebilir hale getirilmelidir.

D. İstișare ve Danõșma Organlarõ
12) Devletler, uygun bir kurumsal çerçevede, hükümet makamlarõ ile ulusal azõnlõklar arasõnda diyalog sağlayan istișari organlar ve danõșma organlarõ olușturmalõdõrlar. Konut, arazi, eğitim, dil ve kültür konularõyla ilgilenen özel amaçlõ komiteler de
bu organlarõn yapõsõna dahil edilebilir. Bu tür organlarõn yapõsõ, kuruluș amacõna uygun olmalõ ve azõnlõk yararõna olacak
daha etkin bir iletișimin sağlanmasõna ve bunun geliștirilmesine katkõ sunmalõdõr.
13) Bu organlar, azõnlõklarõ doğrudan veya dolaylõ olarak etkileyebilecek hükümet karar teklißeri konusunda karar verme
merciine ilgili sorunlarõ iletebilmeli, tavsiyeler hazõrlamalõ, yasamaya ve diğer konulara ilișkin önergeler düzenleyebilmeli,
gelișmeleri izleyebilmeli ve konuya ilișkin görüșlerini aktarabilmelidir. Hükümet yetkilileri, azõnlõklarõn kaygõlarõnõ giderm
eye yardõmcõ olmak ve güven olușturmak için, azõnlõklarõ ilgilendiren yasamaya ve idari önlemlere ilișkin konularda bu
organlara düzenli olarak danõșmalõdõr. Bu organlarõn etkin ișleyiși yeterli kaynaklara sahip olmalarõnõ gerektirir.

III. ÖZ-YÖNETİM
14) Azõnlõklarõn kamusal yașama etkin katõlõmõ, bölgesel veya bölgesel olmayan öz-yönetim düzenlemeleri ya da bunlarõn farklõ
bir bileșimi olan düzenlemeler gerektirebilir. Devletler bu tür düzenlemeler için yeterli kaynak tahsis etmelidirler.
15) Bu tür düzenlemelerin bașarõlõ olmasõ için hükümet yetkilileri ile azõnlõklarõn, bașka alanlarda farklõlașmaya gitmenin
sağlayacağõ yararlarla birlikte, bazõ alanlarda merkezi düzeyde ve değișmez kararlar alõnmasõnõn bir gereklilik olduğunu
kabul etmeleri gerekir.
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* Savunma, dõșișleri, göçmenlik ve gümrük ișleri, makro ekonomik politikalar ve mali ișler genellikle merkezi otoriteler
tarafõndan yerine getirilen yönetim fonksiyonlarõdõr.
* Așağõda belirtilen diğer fonksiyonlar azõnlõklar tarafõndan veya bölgesel idarelerce ya da merkezi otoritelerle
paylașõlarak yerine getirilebilir.
* Fonksiyonlar, aynõ devlet içindeki farklõ azõnlõk durumlarõna cevap verecek șekilde orantõsõz olarak da düzenlenebilir.
16) Etkilenen nüfusun görüșlerinin tam olarak yansõtõlmasõnõn sağlanmasõ için bölgesel ya da bölgesel olmayan tüm özyönetim kurumlarõnõn demokratik ilkelere dayanmasõ gerekir.

A. Bölgesel Olmayan Düzenlemeler
17) Bölgesel olmayan yönetim biçimleri, ulusal azõnlõklarõn kimlik ve kültürlerinin korunmasõ ve geliștirilmesi açõsõndan
yararlõdõr.
18) Bu düzenlemelere en açõk konular eğitim, kültür, azõnlõk dili kullanõmõ, din, ve ulusal azõnlõklarõn kimliği ve yașam biçimi
açõsõndan büyük önemi olan diğer meselelerdir.
* Kișiler ve gruplar, azõnlõk dilindeki adlarõnõ kullanmayõ tercih etme ve bu adlarõn resmi olarak tanõnmasõ hakkõna
sahiptirler.
* Azõnlõk kurumlarõ, hükümet makamlarõnõn eğitimle ilgili standartlarõ saptama sorumluluğunu dikkate alarak, kendi
azõnlõk dillerini, kültürlerini veya her ikisini birden öğretecek bir müfredat belirleyebilirler.
* Azõnlõklar, kendi sembollerini ve diğer kültürel ifade biçimlerini belirleyebilir ve bunlarõ kullanabilirler.

B. Bölgesel Düzenlemeler
19) Bütün demokrasilerde bölgesel düzeylerde farklõ yönetim düzenlemeleri vardõr. Avrupa ve diğer bölgelerdeki deneyimler,
merkezi hükümet idaresinin bașkentten bölgesel veya yerel birimlere devredildiği mutlak bir desentralizasyondan çok,
bazõ yasama ve yürütme fonksiyonlarõnõn merkezi düzeyden bölgesel düzeye devredilmesinin önemli olduğunu ortaya
koymaktadõr. Devletler, yetkinin daha alt düzeylerdeki yönetim birimlerine aktarõlmasõ ilkesinden hareketle, özerk bir
yönetimin özgün fonksiyonlarõnõ da kapsayacak șekilde ve özellikle kendilerini etkileyen konularda azõnlõklarõn yetki kullanma fõrsatlarõnõ artõracağõ durumlarda, bölgesel düzeyde yetki devrini olumlu karșõlamalõdõrlar.
20) Ulusal azõnlõklarõn özgün tarihsel ve bölgesel koșullarõna denk düșen, uygun yerel, bölgesel veya özerk yönetimler, bu
azõnlõklarõn sorunlarõna daha etkin cevap verecek șekilde çok sayõda ișlev üstlenebilirler.
* Bu tür yönetimlerin temel veya önemli düzeyde yetki aldõklarõ fonksiyonlar eğitim, kültür, azõnlõk dili kullanõmõ, çevre,
yerel planlama, doğal kaynaklar, ekonomik kalkõnma, yerel asayiși sağlayõcõ faaliyetler, barõnma, sağlõk ve diğer
sosyal hizmet alanlarõnõ kapsar.
* Merkezi ve bölgesel makamlar arasõnda ortaklașa yürütülen idari fonksiyonlar vergilendirme, yargõ yönetimi, turizm
ve ulașõm alanlarõnõ kapsar.
21) Yerel, bölgesel ve özerk makamlar, yetki alanlarõna giren herhangi bir azõnlõğõn haklarõ da dahil olmak üzere, herkesin
insan haklarõna saygõ göstermeli ve bu haklarõ güvence altõna almalõdõrlar.
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IV. GÜVENCELER
A. Anayasal ve Yasal Koruma
22) Özerkliğe ilișkin düzenlemeler yasalarla olușturulmalõ ve bu yasalar diğer yasalarla aynõ biçimde bir değișikliğe tabi
olmamalõdõr. Azõnlõklarõn karar alma süreçlerine katõlõmõnõ teșvik edici düzenlemeler yasalarla veya diğer uygun araçlarla
belirlenebilir.
* Anayasal hükümlerle getirilen düzenlemelerin kabulü ve değiștirilmesi, normal olarak yasamanõn veya halkõn
rõzasõnõn daha yüksek bir oranda alõnmasõnõ gerektirir.
* Özerkliğe ilișkin yasalarla getirilen düzenlemelerde değișiklik yapõlmasõ, çoğu kez yasama organõnõn, özerk veya
ulusal azõnlõklarõ temsil eden kurumlarõn ya da her ikisinin birden mevsuf çoğunluğunun onayõnõ gerektirir.
* Özerkliğe ve azõnlõklarõn karar alma süreçlerine katõlõmõna ilișkin düzenlemelerin periyodik olarak gözden geçirilm
esi, deneyimler ve değișen koșullar õșõğõnda bu düzenlemelerde değișiklik yapõlmasõ gerekip gerekmediğinin
belirlenmesine olanak sağlar.
23) Yeni katõlõm biçimlerinin denenmesine ve geliștirilmesine olanak sağlayan geçici ya da adõm adõm hayata geçirilecek
düzenlemelere gidilmesi de düșünülebilir. Yasama yoluyla veya resmi olmayan yollarla ve denenen yöntemin bașarõsõna
bağlõ olarak belirli bir süre için geçerli, uzatõlabilir, değiștirilebilir veya kaldõrõlabilir șekilde düzenlemelere gidilebilir.

B. Hak Arama Yollarõ
24) Ulusal azõnlõklarõn kamusal yașama etkin katõlõmõ, çatõșmalarõn önlenmesi ve anlașmazlõklarõn çözüme kavușturulmasõ
için danõșma kanallarõ olușturulmasõnõ ve gerektiğinde ad hoc veya alternatif mekanizmalar olușturulmasõnõ gerektirir. Bu
yöntemler șunlardõr:
* Çatõșmalarõ hukuksal olarak çözüme kavușturma; ilgili mevzuatõn veya idari faaliyetlerin hukuksal incelemesi. Bu, dev
letin, kararlarõna saygõ duyulan bağõmsõz, erișilebilir ve tarafsõz bir yargõ sistemine sahip olmasõnõ gerektirir; ve
* anlașmazlõklarõ çözüme kavușturan ek mekanizmalar; yönetsel sorunlara ilișkin șikayetlerin çözümünde temel bașvuru
mercii ve mekanizmalar olarak hizmet vermek üzere olușturulan ulusal azõnlõklar için müzakere, olgu tespit, arabu
luculuk, tahkim, ombudsman ve özel komisyonlar.
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