
 
 

AB Bilgi Merkezi Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.                    
 

Lefkoşa, 30 Mart  2016 

Lefkoşa'da Avrupa Irkçılık Karşıtı Eylem Haftası Etkinliği 
Avrupa Komisyonu, 31 Mart 2016 tarihinde Lefkoşa, Bedesten’de saat 15:00 ile 18:00 arasında “Toplumsal Çeşitliliğin 

Gücü” ismiyle gerçekleştirilecek olan kültürlerarası bir etkinlikle, Avrupa Irkçılığa Karşı Eylem Haftası’nın önemine dikkat 

çekecektir. Yerel konuşmacılar; ırkçılık ve ayrımcılığın diğer şekilleri ile ilgili sorunların çözülmesinin önemi hakkında bilgi 

verecektir. 

Avrupa Komisyonu, hangi şekilde olursa olsun tüm ırkçılık ve zenofobi (yabancı düşmanlığı)  hareketlerini, AB’nin 

üzerine inşa edildiği değer ve ilkelere uygun olmadıkları için reddetmekte ve kınamaktadır. Lefkoşa’da gerçekleştirilecek 

olan bu etkinlikle, Kıbrıs Türk toplumunun kültürel çeşitliliğinin kutlanması maksadıyla çeşitli etnik grupların bir araya 

getirilmesi hedeflenmektedir.  

Bu etkinlik ayrıca, Avrupa genelinde birey ve grupların her yıl fiilen bir araya gelerek hoşgörü, eşit haklar ve Avrupa’nın 

çeşitliliğini kutladıkları Avrupa Irkçılığa Karşı Eylem Haftası’na yönelik kampanyayı da desteklemektedir. Bu kampanya, 

Kültürlerarası Eylem için Birlik (UNITED): milliyetçilik, ırkçılık, faşizme karşı, göçmen ve mültecilere destek için Avrupa 

Ağı tarafından yürütülmektedir.  Etkinlik kültürel gösteriler ve bir resepsiyon ile sona erecektir.  

Arka Plan: 

AB, ırkçılık ve zenofobi çeşitleri ve belirtileriyle mücadele etmeye yönelik geniş bir tedbirler dizisi hazırlayarak hayata 
geçirmiştir.  

Bu tedbirler arasında çeşitli mevzuatlardan bölümler de yer almaktadır:  

 Irkçılık ve zenofobi ile mücadele hakkında Çerçeve Karar – ırk, renk, din, soy veya etnik veya milli kökene dayalı 
şiddet veya nefretin aleni kışkırtmaları cezalandırmaktadır;  

 Irk Eşitliği Direktifi – Irk veya etnik kökene dayalı ayrımcılığı yasaklamaktadır;   

 İstihdam Eşitliği Direktifi – istihdamda, örneğin dini inanca dayalı ayrımcılığı yasaklamaktadır;  

 Görsel- işitsel Medya Hizmetleri Direktifi – görsel- işitsel medya hizmetlerinde nefret kışkırtmalarını ve görsel-
işitsel ticari iletişimlerde ayrımcılığın teşvik edilmesini yasaklamaktadır;  

 Mevzuat – sınır denetimlerinde ayrımcılığı yasaklamaktadır.  

Kıbrıs Türk toplumu için AB Destek Programı, çeşitliliği desteklemek ve insan haklarını korumak maksadıyla birçok 
projeye mali destek sağlamaktadır. Post RI ve Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği’nin yürüttüğü “Barış Kültürü 
Eğitimi”, Mülteci Hakları Derneği ve KISA’nın yürüttüğü “İnsan Hakları Herkes İçin” ve MAGEM ile Youth Power’in 
yürüttüğü “Youthopia” bu projelerden bazılarıdır. 
 
2015 yılı Ekim ayında Avrupa Komisyonu tarafından Müslüman karşıtı ve Yahudi karşıtı nefret eylemleriyle mücadele 
etme konulu bir konferans düzenlemiştir. Bu konular, bugün tüm toplumları ilgilendiren ciddi birer sorundur. AB 
genelinden 300’den fazla katılımcının bir araya geldiği bu konferansta; temel haklara dayalı, açık, çoğulcu ve kapsayıcı 
bir toplumun teşvik edilmesi konusundaki iradeye dikkat çekilerek, bu sorunlar tartışılmıştır.  

 
Kaynaklar: http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/racism-xenophobia/index_en.htm & http://weekagainstracism.eu/. 

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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