IRKÇILIĞA KARŞI
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Irkçılığa Karşı Uluslararası Haftalar 2021
21 Mart, Birleşmiş Milletler’in »Irkçı Ayrımcılığın
Yokedilmesi Anlamında Dünya Günü« olup
»Sharpeville Katliamı«’nın unutulmaması için
Birleşmiş Milletler tarafından dünya günü ilân
edilmişti. Sözkonusu katliam, 21 Mart 1960’da
Township Sharpeville’de, Güney Afrika polisinin
vahşi saldırıları sonucunda, barış halinde yürüyüş
yapan 69 insan katledilmişti.
Almanya ve tüm Avrupa’da her yıl binlerce kitlesel
toplantılar »Irkçılığa Karşı Uluslararası Haftalar«
adıyla gerçekleştirilmektedir. Bu etkinlikler,
ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına karşı, barışsever
ve açık bir dünya toplumu için tavır koymak
amacındadır.

Irkçılığın Çok Yüzü Vardır
■ Irkçılığın hedefi, sadece soy sop ve ten
rengi değil ... aynı zamanda ırkçılık dinlere,
kültürlere, dünya görüşlerine, cinsel yönelimlere, cinsiyete, engelli yada yaşlı olmaya da
tahammülsüzdür.
■ Irkçılık, başka yerlere özgü çok uzak bir
tecelli değil ... aynı zamanda bizde yani
Almanya’da ve Avrupa’da günlük gerçekliktir.
■ Irkçılık, sadece »başkaları tarafından« icra
edilen bir olumsuzluk değil ... aynı zamanda
kendimiz de başka insanlara ve gruplara karşı
önyargılardan ve kin duygularından arınmış
değiliz.

Irkçılık Hergünkü Bir Olgudur
■ bir kara deriliye, fitnes stüdyosu üyeliği reva
görülmüyor,
■ kiralık konut arayan kişinin soyadından
yabancı olduğu belli oluyorsa, konutu görme
termini bile alamıyor,
■ iş arayan bir müslüman bayana, başındakı örtü
nedeniyle bir iş bulma imkanı reddediliyor.

Irkçılık Inciticidir
■ Irkçılığın kurbanları bireyler olarak
görülmezler, aksine götürü biçimde bir grubun
üyeleri telakki edilirler; (»Kara derililer«,
»Yahudiler«, »Müslümanlar«, »Yabancılar«).
■ Onlar yani ırkçılığın kurbanları doğrudan
yabancı ve aidiyet dışı sayılırlar ve böylece
topluma, eşit haklara sahip insanlar olarak
iştirak edemezler, katılamazlar.
■ Irkçılar, saldırılarına kurbanlarının
davranışlarının sebebolduğu iddiasıyla, onları
suç ortağı yapmaya kalkışırlar.

Irkçılı ğa Karşı Etkili Olalım
Her kişisel ilgi, birşeyler değiştirebilir! Irkçılığa
ve yabancı düşmanlığına karşı faal olmak için,
çok çeşitli olanaklardan yararlanmalıyız.
Kültürlerarası Konsey’in »Irkçılığa Karşı
Uluslararası Haftalar« nedeniyle hazırladığı
bilgilendirme broşürlerinde, kendi faal
çalışmalarınızı düzenlemeye özendirici çok
örnekler mevcuttur.
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