
©
 @

m
en

ta
td

gt
 / 

Pe
xe

ls



Ziua de 21 martie este Ziua Internaţională pentru
elimînarea discrimînării rasiale. În această zi în
1960, poliţia regimului de apartheid a deschis focul
în cadrul unei demonstraţii paşnice în Sharpeville,
Africa de Sud, omorînd 69 de persoane. Ziua de 
21 martie comemorează acest fapt, precum şi 
ratificarea Conventiei ONU pentru eliminarea tuturor
 formelor de discriminare rasială. În Germania şi 
în întreaga Europă au loc anual mii de manifestări 
în cadrul Săptămînii internaţionale împotriva  
rasis mului, adevărate semnale împotriva rasismului
şi pentru o societate paşnică şi deschisă. 

Rasismul are multe feţe 

■ Rasismul este îndreaptat nu numai impotriva
 originii i culorii pielii, ci şi împotriva religiei,
 culturii, ideologiilor, concepţiilor despre lume,
identităţii sexuale, sexului, handicapului sau
bătrîneţii. 

■ Rasismul nu este nici pe departe un fenomen 
ce are loc numai în altă parte, ci este o realitate
zilnica atît la noi în Germania cît şi în Europa . 

■ Rasismul este practicat nu numai »de către alţii«,
ci dimpotrivă, chiar şi noi înşine nu suntem lipsiţi
de prejudecăţi şi resentimente faţă de alţi oameni
si grupuri. 

Rasismul este cotidian 

■ unei persoane de culoare neagra i se respînge
calitatea de membru într-un studio de fitness, 

■ un solicitant cu un nume ce suna străin, nu
 primeşte o programare în vederea vizitarii unei
locuînte, 

■ o femeie de origine musulmană, care solicită 
un loc de muncă, este respinsă pe motivul ca 
poartă voal. 

Rasismul este jignitor 

■ Victime ale rasismului nu sunt privite numai 
individual, ci în general, ca membri ai unei grupe
(»negrii«, »evreii“, »musulmanii«, »romii«). 

■ În mod automat, ei sunt priviţi şi trataţi ca străini
de societate, astfel încit nu pot participa cu
drepturi egale la viaţa societăţii. 

■ Prinn propriul lor comportament, li se atribuie o
complicitate la agresiunile rasiste. 

Să devenim activi împotriva rasismului! 

Fiecare iniţiativă personală poate schimba ceva! 
Folositi diversele posibilităţi existente în a vă 
angaja activ  împotriva rasismului şi izolării. 

Săptămînile internaţionale împotriva rasismului 
între 16-29 Martie 2020

Mai multe informaţii precum i adresa unde se pot comanda materiale: 

■ Stiftung für die Internationalen Wochen gegen Rassismus
Goebelstr. 21a, 64293 Darmstadt
Telefon 06151 / 33 99 71, Fax 06151 / 39 19 740
info@stiftung-gegen-rassismus.de
www.stiftung-gegen-rassismus.de




