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Ayrımcılık (discrimination), en basit tanımıyla “insanların ve grupların ırk,
cinsiyet, yaş veya cinsel tercih gibi özelliklere dayalı haksız veya önyargılı muamele
görmesi” 2diğer bir deyişle başkalaştırılmasıdır. Sosyoloji penceresinden bakıldığında
“öteki” kavramının tanımı ise kendinden olmayan grupların yabancı ve istenmeyen
kabul edilmesidir.3 Dolayısıyla ayrımcılık, kendinden kabul edilmeyen “ötekilerin”
ırk, cinsiyet, yaş, etnik köken, cinsel tercih vb. konularda avantajlı grupta deneyimler
veya çevresel etkilerle oluşmuş kalıp yargılara dolaylı veya dolaysız bir şekilde maruz
kalmasıdır.
Hollanda İstatistik Bürosu (CBS- Centraal Bureau voor de Statistiek) 24
Haziran 2020 verilerine göre, 17 milyondan fazla insan (17.422.953) Hollanda'da
yaşıyor.4 Hollanda nüfusunun neredeyse dörtte birinin göç geçmişi var. Bu durumda
ya kendileri (%12,5) ya da ebeveynlerinden en az biri (%11,1) Hollanda dışında
doğmuştur. Yerli Hollanda halkı5 Hollanda nüfusunun dörtte üçünü oluşturuyor.6
Araştırma Asistanı, Göç Araştırmaları Vakfı (TÜDAM).
American Psychological Association, “Discrimination: What It Is, and How to Cope”,
https://www.apa.org, 31 Ekim 2019, https://www.apa.org/topics/discrimination.
3
Müşerref Yardım, Doğu, Batı ve Ötekilik, Konya: Çizgi Kitabevi, 2018, s.22.
4
Statistics Netherlands, “Population Counter”, webpagina, Statistics Netherlands, erişim 26 Haziran
2020, https://www.cbs.nl/en-gb/visualisaties/population-counter.
5
Hollanda’da yerli Hollandalılar tanımlanırken “autochtoon” kullanılmaktadır. Autochtoon kişinin
kendisi ve her iki ebeveyni Hollanda’da doğmuştur.
6
Iris Andriessen vd., “Ervaren discriminatie in Nederland II” (Den Haag: Sociaal en Cultureel
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Hollanda nüfusunda her on kişiden biri Batı göç geçmişine sahipken, %13’ü ise Batı
geçmişine sahip değildir. Batı kökenli olmayan en büyük dört grup; Türkler (2,3%),
Faslılar (2,3%), Surinamlar (2,0%) ve Antillerdir (0,9%).7 Hollanda nüfusunun
çeşitliliğine baktığımızda ötekinin çok rahat bulunabilecek bir nüfus yapısının sahip
olduğunu istatistiksel veriler yardımıyla görebiliyoruz.
Hollanda Sosyal ve Kültürel Planlama Bürosu (Sociaal en Cultureel
Planbureau-SCP) geçtiğimiz günlerde, Hollanda'da 8.500'den fazla (rastgele seçilmiş)
Hollandalının deneyimlerine dayanarak 2018 yılı boyunca yaşanan ayrımcılığın
kapsamlı bir raporunu yayımladı. “Ervaren discriminatie in Nederland II”
(Hollanda’da Ayrımcılık Deneyimi) başlıklı rapora göre, Hollanda halkının %27’si
2018’de ayrımcılığa maruz kalmıştır. Bu oran 2013’te yapılan benzer araştırmanın
sonuçlarına yakındır. 8
Raporda Hollanda'da algılanan ayrımcılığın temsili resmini elde etmek için
farklı etnik kökenlerden (Hollandalı Türk, Hollandalı Fas, Hollandalı Surinam,
Hollanda Antilleri,9 Merkez ve Doğu Avrupa Ülkeleri, yerli Hollandalılar, Batı
kökenli olmayanlar, Batı kökenli olanlar) 15 yaş ve üstü gruplar arasında yapılan
ankete yer verilmiştir. Ayrımcılığın yaşandığı; eğitim, iş arama süreci, iş yeri, yetkili
makam, yarı kamusal alan dikkate alınmıştır. Benzer anket 2013’te yapılmış ve söz
konusu ankete 11.497 kişi dahil edilmiştir. 10
Hollandalı gruplar arasında ayrımcılık yaşama dereceleri arasında büyük
farklılıklar vardır. Göçmen kökenli insanlar, Müslümanlar, gençler, LGBT grubu ve
engelli insanlar nispeten yüksek düzeyde ayrımcılık yaşamaktadır. Bunun yanında

Planbureau, Mart 2020), s.140.
7
Ewoud Butter, “De 25 grootste groepen Nederlanders met en zonder migratieachtergrond”,
Republiek Allochtonië, erişim 29 Haziran 2020,
http://www.republiekallochtonie.nl/blog/achtergronden/de-25-grootste-groepen-nederlandersmet-en-zonder-migratieachtergrond.
8
NOS, “Racisme en discriminatie in Nederland: dit zijn de cijfers | NOS”, 04 Haziran 2020, erişim 6
Haziran 2020, https://nos.nl/artikel/2336228-racisme-en-discriminatie-in-nederland-dit-zijn-decijfers.html.
9
Eski adıyla Hollanda Batı Hint Adaları, Karayip denizinde iki ada topluluğu olarak Küçük Antiller ‘in
bir parçası olup Hollanda Krallığı'nın özerk bir bölgesini oluşturmaktaydı.
10
Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, “Ervaren discriminatie (ErDis) Onderzoeksbeschrijvingen SCP - Sociaal en Cultureel Planbureau”, webpagina (Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 04 Şubat 2020), erişim 6 Haziran 2020, https://www.scp.nl/overscp/data-en-methoden/onderzoeksbeschrijvingen/ervaren-discriminatie-erdis.
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yerli Hollandalılar (autochtoon) ve yaşlılar nispeten daha az ayrımcılığa maruz
kalmaktadır.

11

2013 ve 2018 yıllarında yaşanan ayrımcılık göz önünde alındığında

kararsız cevaplar da dahil olmak üzere her iki yılda nüfusun üçte biri ayrımcılık
yaşamıştır. Fakat yaşanan ayrımcılığın mahiyeti değişmiştir.
Cinsiyet, engellilik, eğitim ve iş yerinde yaşanan ayrımcılıkta 2018’de artış
yaşanırken Türk ve Faslı etnik kökene sahip insanların yaşadıkları ayrımcılık
oranlarında 2018’de düşüş görülmüştür. Raporda, göçmenlere yönelik ayrımcılığın
azalması ekonomik gelişmelerin olumlu gidişatına bağlanmıştır. 2013 ve 2018’de
yaklaşık aynı sayıda insan iş aramasına rağmen 2018’de daha az insan iş ararken zorluk
yaşamış ve başvuruya daha az ret cevabı almıştır. Benzer arka plana sahip insanların
iş bulmada daha az sıkıntı yaşaması yaşanan toplumda kabul görme duygusunu
arttırdığı raporda belirtilen bir sonuçtur. Fakat aşağıdaki tablodan yola çıkarak Türk
ve Fas kökenli insanların 2013’e göre daha az ayrımcılığa maruz kalması, anket
yapılan tüm nüfus grupları arasında ayrımcılığın en çok Türk ve Faslılara yönelik
yaşandığı gerçeğini değiştirmemektedir. 12
Şekil 1 Etnik Kökene Göre Ayrımcılık Deneyiminin Nüfus Yüzdesi (15 yaş ve üstü)

Kaynak: Iris Andriessen vd., “Ervaren discriminatie in Nederland II” (Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau,
Mart 2020), https://nos.nl/artikel/2336228-racisme-en-discriminatie-in-nederland-dit-zijn-de-cijfers.html.

11

Iris Andriessen vd., a.g.e., s.12.
* Orta ve Doğu Avrupa (Midden- en Oost-Europa- MOE) ülkelerinden Hollanda'ya çalışmak üzere
giden göçmen işçiler için kullanılan bir kısaltmadır.
12
Iris Andriessen vd., a.g.e., s.107.
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Şekil 2 Alana Göre Ayrımcılık Deneyiminin Nüfus Yüzdesi (15 yaş ve üstü)

Kaynak: Iris Andriessen vd., “Ervaren discriminatie in Nederland II” (Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau,
Mart 2020), https://nos.nl/artikel/2336228-racisme-en-discriminatie-in-nederland-dit-zijn-de-cijfers.html.

Eğitim
Rapora daha detaylı bakacak olursak Hollanda Sosyal ve Kültürel Planlama
Bürosu, ayrımcılığa maruz kalan 15 yaş ve üstü nüfusu beş ayrı gruba ayırmıştır:
eğitim, iş arama süreci, iş yeri, yetkili makam, yarı kamusal alan. Yukarıdaki grafikte
görüldüğü üzere ayrımcılığın en çok yaşandığı alanlar eğitim ve iş gücü piyasasıdır.
Okul çağındaki öğrencilerin %22'si son 12 ay içinde diğer sosyal alanlara göre en
yüksek ayrımcılığın yaşandığı eğitimde ayrımcılık yaşadıklarını kararlı bir şekilde
ifade etmiştir. %8'i ise olayın ayrımcılık olup olmadığından emin değildir. Sekiz
öğrenciden biri, öğretmenin düşmanca davranışı nedeniyle ayrımcılık yaşarken %5’i
öğretmenin aşırı yakınlığından kaynaklanan cinsel taciz nedeniyle ayrımcılık
yaşamaktadır.13 2013’e kıyasla algılanan ayrımcılık derecesinde bir artış olmuştur.
Özellikle göç geçmişi olan yaklaşık %3’lük kesim yaşadıkları ayrımcılık nedeniyle
eğitim hayatlarını durdurmak zorunda olduklarını belirtmiştir.

14

Yerli Hollandalı

öğrencilerin %1'i ayrımcılık nedeniyle seviyesinin altında eğitime devam ederken

13
14

Iris Andriessen vd., A.g.e., s.68.
A.g.e., s.120.

5

GÖÇ ARAŞTIRMALARI VAKFI

Türk-Hollandalı öğrenciler arasında bu oran %13'ün üstündedir. 15
Eğitim Bakanlığı’nın Ağustos 2018’de yaptığı açıklamaya göre, Batı kökenli
olmayan

göçmen

kökenli,

Mesleki

Ortaöğretim

Eğitimi

(Middelbaar

beroepsonderwijs-MBO) alan öğrencilerin %24’ü yerli arkadaşlarına kıyasla staj için
dört ya da daha fazla başvuru yapmak zorunda kalmaktadır.

16

Fas kökenli bir

öğrencinin, staj başvurusu için attığı 50 maile karşılık, ismi nedeniyle cevap vermeyen
bir şirket Hollandalı isme sahip diğer öğrenciyi staj için kabul etmektedir.17 Staj
yapmak isteyen her on kişiden biri ayrımcılığa maruz kaldığını düşünmektedir. Kızlar
bu konuda ayrımcılığı erkeklerden iki katı daha fazla deneyimlemektedir. Bunun
sebepleri arasında yabancı isimle birlikte başörtüsü de yer almaktadır. Mevcut
hükümet politikası, staj ayrımcılığını bir sorun olarak kabul etmekle birlikte sadece
MBO eğitim düzeyine odaklandığı için politikalar kısıtlı kalmaktadır. 18
Eğitimde yaşanan ayrımcılık çocukların seviyelerinin altında okullara
gitmelerine neden olmakta, güvensizlik ve yalnızlık hissi yaşamalarına yol açmaktadır.
Ayrıca ayrımcılık yaşayan öğrenciler, aynı geçmişe sahip diğer insanlarla daha
bağlantılı hissettiklerini belirtmiştir. Yaşanan ayrımcılık öğrencilerin psikolojik
manada zarar görmesine, toplumdan uzaklaşmasına ve kendi içine kapanmasına yol
açmaktadır.

19

Meydana gelen sonuçlar, göçmenlerin ev sahibi topluma uyumunu ve

topluma dahil olmasını önemseyen Hollanda için bu yönde atılan adımları boşa
çıkarmaktadır.

15

A.g.e., s.157.
Cultuur en Wetenschap Ministerie van Onderwijs, “Minister Van Engelshoven: ‘Stagediscriminatie
is onaanvaardbaar’ - Nieuwsbericht - Rijksoverheid.nl”, nieuwsbericht (Ministerie van Algemene
Zaken, 28 Ağustos 2018), erişim 6 Haziran 2020,
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/08/28/minister-van-engelshoven%E2%80%9Cstagediscriminatie-is-onaanvaardbaar%E2%80%9D.
17
“Marokkaanse naam? Dan geen stage: Kamerleden in actie tegen discriminatie”, RTL Nieuws, 03
Mart 2020, erişim 6 Haziran 2020,
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5041391/marokkaanse-naam-stage-stageplekdiscriminatie-groenlinks-cda.
18
Iris Andriessen vd., A.g.e., s.70.
19
A.g.e., s.70.
16
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İş Gücü Piyasası
Eğitim alanından sonra en çok ayrımcılık yaşanan alan iş gücü piyasası
olmuştur. İşçilerin %16'sı 2018'de iş yerinde ayrımcılık yaşadığını ifade etmiştir.
Kararsız cevaplar da dahil edilirse bu oran dörtte birin üstündedir. İş gücü
piyasasındaki ayrımcılık, aynı iş için daha düşük maaş almayı, meslektaşlar veya
yönetici tarafından uygunsuz muamele görmeyi veya ayrımcılık nedeniyle işi
kaybetmeyi vb. kapsamaktadır. Kadınlar erkeklere, engelliler engelli olmayanlara,
heteroseksüeller LGBT gruplara kıyasla daha fazla ayrımcılık yaşamıştır. Temel
farklılık, Batı kökenli olmayan göçmen kökenli ve göçmen kökenli olmayan çalışanlar
arasındadır. Geçen yıl, göçmen kökenli olmayan Hollandalıların %20'si işyerinde
ayrımcılığa uğramıştı. Türk kökenli Hollandalılar için bu oran neredeyse üç kat daha
fazladır (%59). Faslılar ve Surinamlılar için %57, Orta veya Doğu Avrupalılar için
%53, Antiller için %48’dir.20 İş yerinde yaşanan ayrımcılığın sonucu olarak,
ayrımcılık yapıldığı iddia edilen işçilerin %15'i ayrımcılık deneyimi nedeniyle başka
bir iş aramış ve %6'sı çalışmayı bırakmıştır. Ayrımcılık deneyimi olan işçilerin
yaklaşık dörtte biri ayrımcılık nedeniyle seviyelerinin altında çalıştıklarını ve daha az
ücret aldıklarını bildirmiştir.21 Düşük ücret konusunda birkaç yıldır “Wet aanpak
schijnconstructies” (WAS) gibi kanunlar uygulanmasına rağmen söz konusu sorun
Hollanda’da halen devam etmektedir.22

İş Arama
Ayrımcılık yaşandığı tespit edilen alanlardan bir diğeri iş aramadır. Her beş
Hollandalıdan biri 2018'de iş aramıştır. Bazı iş arayanlar iş bulma kurumları
aracılığıyla iş aramaktadır. Algılanan ayrımcılık yüzdesi iş bulma kurumlarında daha
yüksektir. 2018'de, toplam Hollanda nüfusuna bakıldığında, iş aramada 2013'teki
kadar ayrımcılık yaşanıyor. İş ararken ayrımcılık yaşamanın temel nedeni halâ yaş
(ayrımcılık deneyimi olanların %56'sı) ve etnik kökendir (%32). Bu nedenle 55-65 yaş

20

A.g.e., s.77.
A.g.e., s.80.
22
Gijsberts, M., I. Andriessen, H. Nicolaas en W. Huijnk (2018). Bouwend aan een toekomst in
Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
21

7

GÖÇ ARAŞTIRMALARI VAKFI

arası iş arayanlar, nispeten sık sık ayrımcılık yaşayan göçmen kökenli (özellikle Batılı
olmayan) kişilerdir. Hollandaca isimlerin de iş görüşmelerinde daha etkili olduğu
birçok araştırmada kanıtlanmıştır.23 Bu alanda engelliler de nispeten yüksek düzeyde
ayrımcılık yaşamaktadır. Yaşanan ayrımcılık nedeniyle, bazı iş arayanlar iş aramaktan
vazgeçmektedir.
Geçen yıl Hollanda’da iş gücü piyasasında yaşanan ayrımcılığı ortaya koyan
ve bu yılki raporu destekler nitelikte bir saha çalışması yapılmıştır. 2019’da Utrecht
Üniversitesi’nden (UU) Lex Thijssen ve Marcel Coenders ve Amsterdam
Üniversitesi’nden (UvA) Bram Lancee tarafından, azınlıkların Hollanda’nın işgücü
piyasasına dahil olmasının zorluğu ve etnik ayrımcılığın, başvuranın mektupta ve
özgeçmişinde belirttiği kişisel birikimine bağlı olup olmadığı konusunda Hollanda’da
yapılan bugüne kadarki en geniş saha araştırması gerçekleştirilmişti. Yapılan
araştırmada araştırmacılar, kurgusal bir yöntem izleyerek gerçek iş verenlere 4 bin
200’den fazla hayali iş başvurusu ve özgeçmiş gönderdi. Başvuru sahipleri çalışma
kariyerlerinin başında, 23 ila 25 yaşları arasındaki ve dört yıllık iş tecrübesi olan
(hayali) iş arayanlardı. Başvuru sahipleri 35 farklı etnik kökenden, Hollanda
vatandaşlığı olan ve Hollanda’da eğitim gören kişiler olarak düşünüldü. Elde edilen
sonuca göre, göç geçmişi olan Türk, Fas ve Antiller kökenliler, Hollanda kökenlilere
kıyasla iş verenlerden daha az olumlu yanıt aldılar. 24
Yetkilerce Uygulanan Ayrımcılık
Rapor içinde dördüncü alan olan yetkililer tarafından uygulanan ayrımcılık
(%9), diğer alanlara kıyasla nispeten azdır. Yetkililer tarafından yapılan ayrımcılık
konut piyasası, polis, sağlık kurumları veya belediyeler gibi devlet kurumlarıyla ilgili
deneyimleri kapsamaktadır. Kiralama, konut piyasasında yaşanan deneyimli
ayrımcılık artışı ve algılanan ayrımcılık derecesi 2013 yılı ile aynı kalmıştır.
Yetkililerle temas halinde ayrımcılık yaşayan insanlar genellikle yaşları, etnik

23

Andriessen, I., E. Nievers, L. Faulk en J. Dagevos (2010). Liever Mark dan Mohammed? Den Haag:
Sociaal en Cultureel Planbureau.- Thijssen, L., M. Coenders en B. Lancee (2019). Etnische
discriminatie op de Nederlandse arbeidsmarkt. In: Mens en maatschappij, jg. 94, nr. 2, p. 141-176.
24
Ronnie van Veen, “Gediscrimineerde sollicitant kan weinig doen om baankans te vergroten Nieuws - Universiteit Utrecht”, erişim 22 Haziran 2020, http://www.uu.nl/nieuws/gediscrimineerdesollicitant-kan-weinig-doen-om-baankans-te-vergroten.
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kökenleri

veya

engellilikleri

nedeniyle

ayrımcılığa

maruz

kaldıklarını

düşünmektedir.25 Ayrımcılığa maruz kalan grubun bu şekilde kurumlara olan güveni
zamanla azalmaktadır.

Yarı-kamusal Alan
Son temel alan olarak, son on iki ay içinde Hollanda sakinlerinin %12'si yarı
kamusal alan olan sokakta, trafikte veya dışarı çıkarken ayrımcılık yaşamıştır. 2013
yılına kıyasla, 2018’de yaşanan ayrımcılık derecesi aynı kalmıştır. Etnik köken ve
cinsiyet, bu alanda algılanan ayrımcılık için ortak zeminlerdir. Gençler, göç geçmişi
ve engelli olan insanlar bu alanda nispeten yüksek düzeyde ayrımcılık yaşamaktadır.26

Şekil 3 Geçtiğimiz On İki Ay İçinde En Az Bir Ayrımcılık Deneyimi (karasızlar dahil) Olan Bireylerin Etnik Kökene
Göre Ayrımcılık Gerekçeleri, 2018 (Yüzdesel)

Kaynak: Iris Andriessen vd., “Ervaren discriminatie in Nederland II” (Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau,
Mart 2020), https://nos.nl/artikel/2336228-racisme-en-discriminatie-in-nederland-dit-zijn-de-cijfers.html.

25
26

Iris Andriessen vd., a.g.e., s.81.
A.g.e., s. 17.
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Şekil 3’de beş alan dışında bir veya daha fazla ayrımcılık deneyimi olanları
temel alan her etnik grup gösterilmiştir. Hollanda’nın yerlileri için ayrımcılık nedenleri
cinsiyet ve yaştır. Türk ve Faslılar etnik kökenleri ve dinleri nedeniyle sık sık
ayrımcılık yaşamaktadır.27 Rapor içinde yer verilen dini ayrımcılık çeşidinde
insanların %52’si inançlarının olmadığını, %42'si Hıristiyan ve %6'sı Müslüman
olduğunu belirtmiştir. Müslüman grubu içinde Türk, Faslı ve Batı geçmişine sahip
olmayanlara yer verilmiştir. Müslümanlar, Hristiyan ve inanmayanlara kıyasla tüm
alanlarda daha fazla ayrımcılık yaşamaktadır. Müslümanlarda ayrımcılık daha çok din
ve etnik köken, ten rengi ile ilgilidir.28
Ayrıca çeşitli teorik varsayımlara dayanarak, göç geçmişine sahip ikinci neslin
ilk nesillere göre daha fazla ayrımcılık yaşadıkları tespit edilmiştir. Topluma daha
fazla dahil olma insanların eşitsiz pozisyonlarının farkına varmalarında etkin rol
oynamaktadır.29 Bunun sebebi, ilk neslin referans noktası olarak menşe ülkeyi dikkate
alırken ikinci neslin içinde yaşadığı Hollanda toplumunu dikkate alması olarak ifade
edilmiştir. İlk kuşağın %52’si, ikinci kuşağın %61’i ayrımcılık yaşadığını
belirtmiştir.30
Yukarıda özetlenmeye çalışılan istatistikler Hollanda’da ayrımcılığın
azımsanmayacak derecede olduğunu ortaya koymaktadır. Bu anlamda veriler,
Hollanda’da yaşayan yabancıları insan hakları boyutunda tedirgin edici durumdadır.
Göçmenlerin uyumunun önemsendiği bir ülkede ayrımcılığın hala var olması farklı
etnik gruplar için yapısal sonuçlara neden olmaktadır. İnsanlar toplumda daha az
görüldüklerini veya duyulduklarını ve daha az önemli hissettiklerini düşünürse, bunun
toplum ve çekirdek kurumlara karşı davranışsal ve duygusal sonuçları olabilir. Birçok
araştırmanın vardığı ortak sonuç, ayrımcılığın kişinin psikolojik ve kimlik oluşumunda
negatif etkileri bulunduğu yönündedir. Farklı etnik kökenlerin medya vb. yollarla dini,
etnik açıdan dışlanması kişilerin karşıt görüşlere mevcut statükoyu değiştirmek adına
daha sıkı sarılmaya itmektedir.31 İnsanların artık iş ve eğitim alanlarına katılmak
27

A.g.e., s.142.
A.g.e., s.161.
29
Ogbu, J.U. (1991). Immigrant and involuntary minorities in comparative perspective. In: M. Gibson
en J. Ogbu (red.). Minority status and schooling: A comparative study of immigrant and involuntary
minorities (s. 3-33). New York: Garland.
30
Iris Andriessen vd., a.g.e., s.141.
31
Judith Sudhölter, “Hoe jongeren met een migratieachtergrond vorm geven aan hun meervoudige
28
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istememeleri kendileri ve yakın çevreleri bakımından önemli sonuçlar doğurabilir.
Eğitim ve iş; gelir, sosyal temas ve günlük işleyişe erişim sağlar. Ayrımcılık
sonucunda işten ve eğitimden çekilmek potansiyel yeteneklerin kullanılamamasından
kaynaklı olarak hem finansal hem de toplumsal sonuçlar da doğurabilmektedir. İşgücü
piyasası genellikle grupların topluma katılımında temel bir alan olarak görülür, çünkü
insanlara kaynaklarını (gelir, bilgi, beceri, ağ vb.) artırma ve böylece topluma dahil
olma fırsatı verir.32 Ayrıca ayrımcılığı, hukukun üstünlüğüne güvensizlikle
birleştirmek insanların yasalara ve düzenlemelere daha az bağlı hissetmelerine neden
olabilmektedir.33
Başka bir önemli nokta olarak ayrımcılık fikri, ulusal bağlılığa ters
düşmektedir.34 Rapor, kapsayıcı toplum için birçok alanda Hollanda’nın konumunu
ortaya koyuyor. Amerika’da George Floyd’un ölümü sonrasında birçok ülkede olduğu
gibi Hollanda’da Floyd’a destek için toplanılması üzerine basın açıklaması yapan
Hollanda devlet Başkanı Mark Rutte, ırkçılığın sadece Amerika’da değil Hollanda’da
var olduğunu ifade etmiş ve etnik kökene dayalı ayrımcılığın sistematik bir problem
olduğunu belirtmiştir.35 Daha önceki araştırmalar Hollandalıların %7'sinin ayrımcılığı
reddetmediğini göstermiştir. Rakamlar da hükümetin çabaladığı kapsayıcı topluma
ulaşmak için yapılması gereken çok şey olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Raporda
sunulan öneriye göre, etkili değişiklikler elde etmek için eşit muamele temasının
desteklenerek topluma sirayet etmesi sağlanmalıdır. 36
Raporda ayrımcılıkla ilgili birçok durum ortaya konularak söz konusu problem
hakkında çözüm önerileri sunulsa da rapor hakkında Hollanda medyasına bakıldığında
işin tüm boyutlarıyla ciddiye alınmadığı ne yazık ki ortadadır. Hollanda kaynaklı
haberlere bakıldığında bazı haber sitelerinde ayrımcılığın azımsanmayacak boyutta

identiteit | Kennisplatform Integratie & Samenleving”, erişim 29 Haziran 2020,
https://www.kis.nl/artikel/hoe-jongeren-met-een-migratieachtergrond-vorm-geven-aan-hunmeervoudige-identiteit?utm_medium=email.
32
Iris Andriessen vd., a.g.e., s.193.
33
A.g.e., s. 196.
34
A.g.e., s. 196.
35
NOS, “Rutte over racisme: ook Nederland heeft een probleem | NOS”, 03 Haziran 2020, erişim 6
Haziran 2020, https://nos.nl/artikel/2336094-rutte-over-racisme-ook-nederland-heeft-eenprobleem.html.
36
Ridder, J. den en P. Dekker (2019). Burgerperspectieven 2019Ridder, J. den, I. Andriessen en P.
Dekker (2017). Burgerperspectieven 2017|2. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
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olduğu LGBT çocuklar daha çok ön planda tutulmuştur. Göçmen çocukların ve iş gücü
piyasasının yaşadığı ayrımcılığa LGBT gruplarına değinildiği kadar değinilmemiştir.37
Raporun hazırlanması halihazırda ayrımcılığın hangi boyutta yaşandığını gözler önüne
sererken durumun medya gibi toplumun her katmanına hitap eden kurumlar tarafından
daha ciddi ve objektif bir şekilde ele alınması gerekmektedir. Aksi taktirde göçmenlere
yönelik uyum talebi içi boş bir söylem olarak kalmaktadır.
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