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השבועות הבין-לאומיים למאבק בגזענות 2023

ב-21 במרץ מתקיים 'יום ביעור האפליה הגזעית 
הבין-לאומי' של האו"ם, אשר מציין את זכר 'טבח 

 שארפוויל' שהתרחש ב-21 במרץ 1960 ובו 
משטרת דרום אפריקה בעיירה שארפוויל פתחה 

באש והרגה 69 מפגינים שהשתתפו במחאה שקטה.

בגרמניה ובשאר אירופה מתקיימים מדי שנה אלפי 
־ארועים במסגרת "השבועות הבינ"ל למאבק בגזע

נות" אשר מציבים כמטרה את העברת מסר המאבק 
בגזענות וקידום השאיפה לחברה שמתקיימת בשלום 

ובסובלנות.

לגזענות פנים רבות
גזענות לא מופנית רק נגד מוצא או צבע עור   •

... היא גם מכוונת נגד דתות, תרבויות, תפיסות 
עולם, נטיה מינית, מגדר, נכות וגיל.

גזענות אינה תופעה מרוחקת שנמצאת רק   • 
במקומות אחרים ... היא דווקא מציאות יום 

יומית גם כאן בגרמניה ובשאר אירופה.
גזענות היא לא רק צורת התנהגות של "אנשים   •

 אחרים" ... אלא גם אנחנו עצמנו איננו חפים 
מדעות קדומות וסלידה כלפי אנשים שונים 

וקבוצות שונות.

גזענות מתרחשת מדי יום
מסורבת בקשתו של אדם שחור להצטרף לחדר   •

כושר,
נמנע מאדם בעל שם שנשמע זר לבקר ולבדוק   •

דירה להשכרה, 
נדחית פנייתה של מועמדת מוסלמית למשרה   •

פנויה בגלל כיסוי הראש שלה.

גזענות פוגעת
קורבנות הגזענות אינם נתפסים כפרטים, אלא   •
באופן כוללני, כנכללים בקבוצה )"השחורים", 

"היהודים", "המוסלמים", "הצוענים"(.
הם נחשבים אוטומטית כזרים ולא שייכים,   •

ולא זוכים בהזדמנות ליטול חלק בחברה באופן 
שוויוני.

הם מואשמים בכך ,שהתנהגותם היא זו שהביאה   •
עליהם את ההתקפות הגזעניות שהם חווים.

להיאבק באופן פעיל בגזענות
 כל פעולה אישית יכולה לחולל שינוי! ישנן 

הזדמנויות רבות ומגוונות אותן תוכלו לנצל לטובת 
המאבק בגזענות ובהדרה חברתית.

למידע נוסף ולהזמנת חומרים, ניתן לפנות אלינו:

■ 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
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