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           Lefkoşa, 10 Mart 2017 
 

Avrupa Irkçılığa Karşı Eylem Haftası “Çeşitlilik İçinde Birlik” Paneli 

Avrupa Komisyonu, 13 Mart 2017 Pazartesi günü Lefkoşa, Bedesten’de saat 14:30 ile 17:00 arasında “Çeşitlilik içinde Birlik” 
ismiyle gerçekleştirilecek olan bir panelle, Avrupa Irkçılığa Karşı Eylem Haftasının önemine dikkat çekecektir.  

Etkinliğin amacı; AB’de çeşitlilik hakkında farkındalık yaratmak, çeşitliliğin önemini vurgulamak ve AB’nin çeşitlilik ile ilgili 
politikaları konusunda bilgi seviyesini arttırmaktır. Prof. Rainer Hiltunen, AB’nin çeşitlilik politikaları ve ırkçılıkla mücadele için 
yapılan faaliyetler ve AB Ülkelerinden örnek uygulamalar hakkında yapacağı sunumla panelde AB konuşmacısı olarak yer 
alacaktır. Çalışma Dairesi müdürü Yusuf Önderol ise yerel uygulamalar ve tavsiyeler konulu bir konuşma yapacaktır. Panelde 
ayrıca Mülteci Hakları Derneği ve KISA’dan Neslihan Güzey ve Doros Polykarpou, AB tarafından finansman sağlanan ‘Herkes için 
İnsan Hakları’ isimli proje ile ilgili bir sunum yapacaktır. Bunlara ek olarak Oğuz Ufuk Haksever, gençlerin çeşitlilik hakkındaki 
izlenimleri ile ilgili bulguları paylaşacaktır.  

Etkinlik ayrıca, her yıl düzenlenen hoşgörü, eşit haklar ve Avrupa’nın çeşitliliğinin kutlandığı Avrupa Irkçılığa Karşı Eylem Haftasına 

yönelik kampanyayı da desteklemektedir. Bu kampanya, Kültürlerarası Eylem için Birlik (UNITED): milliyetçilik, ırkçılık, faşizme 

karşı, göçmen ve mültecilere destek için Avrupa Ağı tarafından yürütülmektedir.   

Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım programı, çeşitlilik ve insan haklarının korunmasına yönelik bir dizi projeye destek 
sağlamaktadır. Bu projeler arasında; Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği ortaklığı ile POST RI tarafından yürütülen “Barış 
Kültürü Eğitimi”, Mülteci Hakları Derneği ve KISA tarafından yürütülen “Herkes için İnsan Hakları” projesi ve MAGEM ile Youth 
Power tarafından yürütülmekte olan “Youthopia – İnsan Haklarının Korunması ve Teşvik Edilmesi için Gençlerin Güçlendirilmesi” 
isimli projeler yer almaktadır.  

Arka Plan: 
Avrupa Komisyonu, hangi şekilde olursa olsun tüm ırkçılık ve zenofobi davranışlarını, AB’nin üzerine inşa edildiği değer ve ilkelere 

uygun olmadıkları nedeniyle reddetmekte ve kınamaktadır. AB, farklı ırkçılık ve zenofobi çeşitleri ve davranışlarıyla mücadele 

etmeye yönelik geniş bir tedbirler dizisi hazırlayarak hayata geçirmiştir. AB yurttaşları adına hareket eden AB; ırk veya etnik 

köken, din veya inanç, engellilik, yaş veya cinsel yönelim veya cinsiyete dayalı her tür ayrımcılığın engellenmesi için çalışmaktadır.  

Bu bağlamda Avrupa Komisyonu aşağıdaki konularda faaliyet göstermektedir:  

• Hak ve yükümlülükleri ve ayrıca çeşitliliğin faydaları ile ilgili halk arasında farkındalık yaratarak ayrımcılık hakkında bilgi 
seviyesini arttırmak;  

• Ayrımcılık ile mücadele etme kapasitelerini geliştirmek için STÖ’ler, toplumsal ortaklık ve eşitlik kurumları gibi aracı 
aktörlere destek sağlamak;  

• Ulusal düzeyde eşitlik politikalarının geliştirilmesini desteklemek ve AB ülkeleri arasında örnek uygulamalarla ilgili fikir 
alışverişi yapılmasını teşvik etmek;  

• Ayrımcılık karşıtı eğitim faaliyetleri ile ayrımcılık karşıtı alanda gerçek bir değişim elde etmek;  

• Daha fazla çeşitliliğe sahip bir toplum, müşteri tabanı, piyasa yapısı ve emek gücüne yönelik stratejik yanıtın bir parçası 
olarak işe yönelik çeşitlilik yönetiminin uygulanmasını talep etmek.  

İki Direktife (Irk Eşitliği Direktifi ve İstihdam Çerçeve Direktifi) ek olarak, 2008 yılı Temmuz ayında Avrupa Komisyonu tarafından 

yayınlanan bir Bildiri ile ayrımcılık karşıtı ve eşit fırsatların özendirilmesi için eylemlerin hazırlanmasına yönelik kapsamlı bir 

yaklaşım belirlenmiştir; buna ilaveten Komisyon,  ayrımcılığa karşı mücadele için hükümet uzman gruplarının kurulmasını 

öngören bir karar da almıştır.  

İlgilenen bireyler, etkinlik hakkında ayrıntılı bilgiyi AB Bilgi Merkezi Facebook sayfasından (f/abbilgi) veya AB Bilgi Merkezi’ne e-posta 

(info@abbilgi.eu), telefon (228 2577) veya 11A Hasene Ilgaz Sokak, Köşklüçiftlik Lefkoşa adresinden ulaşarak temin edebilir.   

Basın irtibat: Selen Mesutoğlu Altan, selen.altan@abbilgi.eu veya 0533 840 8583 
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