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As Semanas Internacionais 2021 contra o Racismo
O dia 21 de Março é o »Dia Internacional« das
Nações Unidas para »Eliminação de Discriminação
de Raças« e admoesta o »massacre de Sharpeville«, no qual, a polícia sul-africana, no dia 21 de
Março de 1960, matou a tiro 69 demonstrantes
pacíficos em Township Sharpeville.

O racismo no dia a dia

Anualmente na Alemanha e por toda a Europa,
têm lugar vários milhares de cerimónias no
quadro das semanas internacionais contra o
racismo, as quais abrem sinal contra o racismo
e xenofobia e por uma sociedade pacífica e aberta
no mundo.

■ a uma candidata muçulmana é-lhe recusado o
posto de trabalho por trazer lenço de cabeça.

O racismo tem várias faces
■ O racismo não visa apenas a origem e côr
da pele … mas também se vira contra religiões, culturas, visão do mundo, identidade
sexual,sexo, deficiência ou idade.
■ O racismo não é um fenómeno distante,
que só acontece noutro lugar ... mas
também é uma realidade diária junto de nós
na Alemanha e na Europa.
■ O racismo não é apenas praticado pelos
outros mas ainda nós próprios não somos
livres de preconceitos e ressentimentos frente
a outras pessoas e grupos.

■ recusa-se a filiação de um negro num ginásio
de body-building,
■ um candidato com sobrenome estrangeiro não
recebe data para visitar habitação que procura,

O racismo fere
■ As vítimas de racismo não são encaradas como
indivíduo, mas sim globalmente como membros de um grupo (»os negros«, »os judeus«,
»os muçulmanos«, »os estrangeiros«).
■ Eles são automaticamente considerados como
estrangeiros e não pertencentes e não podem
participar com igual direito na sociedade.
■ Através do seu comportamento próprio, é-lhes
atribuído uma cumplicidade nos ataques
racistas.

Ser activo contra o racismo
Cada compromisso pessoal pode cambiar qualquer coisa! Utilize a multiplicidade de possibilidades e seja activo contra o racismo e xenofobia.
O Conselho Intercultural, no material para as
semanas internacionais contra o racismo, apresenta muitos exemplos e sugestões para configuração
das próprias actividades.

Mais informação + direcção para pedir material:

■ 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

