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websitesindeki yayından alınmıştır.

Farklılık! Kültürlerimizi, toplumlarımızı, 
ekonomilerimizi zenginleştirir. Bizleri daha 
derin düşünmeye ve farklılıklarımıza saygı 

duymaya iter. Farklılık, bir toplumu daha iyi yap-
ma gücüne sahiptir. Her yıl 21 Mart dolaylarında 
UNITED, Irkçılığa Karşı Avrupa Eylem Haftası 
koordine eder ve kamuoyuna ırkçılık, ayrımcılık 
ve hoşgörüsüzlüğe son verilmesi çağrısı yapar. 
Çeşitli örgütler, doğrudan eylemlerle ırkçılığa 
karşı çıkmak için güçlerini birleştirir. Ister kendi 
etkinliklerini düzenleyerek, isterse diğerlerine 
destek olarak veya şu mesajı yayar: Farklılık için 
el ele birlikteyiz!

Farklılık! Kültürümüzü geliştirir, şirketlerimizi 
kuvvetlendirir, ekonomimizin daha esnek ve 
dayanıklı olmasını sağlar ve bakış açımızın 

gerçeklere odaklanmasını sağlar.  Bizleri daha 
derin düşünmeye ve farklılıklarımıza saygı 
duymaya iter. Farklılık, bir toplumu daha iyi 
yapma gücüne sahiptir. İşte bu nedenle diyoruz 
ki: Gelin, farklılık için el ele verelim! Toplum-
daki  farklılık; farklı grupların, farklı insanların 
ve farklı bireysel rollerin var olduğu anlamına 
gelir. Farklılığın toplumumuza gerçekten nasıl 
katkı koyduğunu anladığımız anda, daha derine 
bakmamız gerekir! İşte o zaman, eskiden hep 
aynı olduğunu sandığımız kişiler arasındaki 
farklılıkları ve diğerleriyle eskiden hiç fark 
etmediğimiz benzerliklerini ve bağlantılarını 
görmeye başlayabiliriz. Birbirimizi, tamamen ayrı 
grupların üyeleri olarak değil, farklı roller üstle-
nen, pek çok kimliği olan ve sürekli diğer grubun 

sınırlarını aşan bireyler olarak görmeye başlarız. 
Bireysel kimliklerimizin pek çok katmanı vardır ve 
bu da her birimizi eşsiz kılar. Farklılıkla başarılı bir 
biçimde yaşayabilmenin kilidi, insanlar arasındaki 
farklılıklardan kaynaklanan tüm dinamiklerden 
faydalanmaktır. Farklı olan tüm özelliklerimiz, 
yeteneklerimiz ve bakış açılarımızın kullanılması, 
kapsayıcı bir yaklaşım gerektirir. Kapsayıcı bir 
yaklaşımda, insanlar kendi bireysel nitelikleri 
ve becerileri ile değerlendirilerek takdir edi-
lirler ve de niteliklerindeki ve yeteneklerindeki 
farklılıklar, toplumsal uyumun geliştirilmesi 
için birleştirilir. Özgün yeteneklerin harekete 
geçirilmesi ve ortak çıkarlar için çalışma arasında 
bir denge sağlanmıştır. Farklılık için yer açarsanız, 
keşfedeceğiniz, anlayacağınız ve birbirinizden 
öğreneceğiniz pek  çok şeyin olduğunu görecek-
siniz. Farklılığın gücünden faydalanmak, hızla 
değişen bir dünyayla daha kolay başa çıkmamızı 
sağlar. Avrupa’da, kendi ülkenizde, kendi top-
lumunuzda, mahallenizde ve kendi içinizde 
farklılığa açık olmanız, bugünkü atmosferin 
üstesinden gelmemiz için ihtiyacımız olan top-
lumsal dayanışmayı güçlendirir. Toplumumuzda 
farklılığa saygı duyulmasının pek çok avantajı 
vardır. Farklılık, Avrupa’daki mevcut durumu 
değiştirmek için yeni  bakış açıları getirebilir. 
Irkçılığa Karşı Avrupa Eylem Haftası süresince, 
Avrupa’daki insanlara çeşitliliğin gücünü gös-
terebiliriz ve dayanışma mesajımızı yayabiliriz. 
Şimdi, şu an, el ele tutuşarak sesimizi duyurma 
zamanıdır!



Avrupa’daki Durumu Değiştirmek

Avrupa bugün  ırkçılık, zenofobi, göçmen ve 
azınlık karşıtlığı gibi pek çok durumla karşı 
karşıyadır. Bu da toplumsal dışlamaya, 

nefret söylemlerine ve hatta bazı uç vakalarda 
nefret suçlarına yol açmaktadır. En  endişe verici 
durum ise tüm Avrupa genelinde ırkçı ve aşırı 
sağ siyasi hareket ve partilerin sürekli yükselişte 
olmasının yanı sıra ana akım siyasi partiler 
tarafından da ayırımcı söylemlerin giderek daha 
yaygın bir biçimde kullanılmaya başlanmasıdır. 
Üstelik ırkçılık ve ayırımcılık yalnızca açıkça 
ırkçılık yapanlar tarafından savunulmamakta, 
yaygın olarak kullanılan kültürel ifadelere de 
yansımaktadır. Irkçılık, sadece tekil bir eylem 
değildir; kolektif ve sürdürülen toplumsal ilişkiler 
sisteminin bir parçasıdır. Onu görmek de her 
zaman kolay değildir; bazen  ayırımcılığa dikkat 
çekmek için birbirimize ihtiyaç duyarız. Kültürel 
perspektifler değiştirilebilir. Hızla değişmekte 
olan toplumlardaki bireyler, genellikle bildiklerini 
korumaya ve bilmediklerinden korkmaya meyil-
lidirler. “Ötekilerini”, aşırı genelleştirmelerle 
gruplara ayırmak ve sınıflandırmak ve bunların 
yanı sıra çekirdek gruba sadece “benzer olanı” 
seçmek, toplumlarımızın çeşitli seviyelerinde yer 
etmiş bir davranış, gündelik faaliyetlerimizin de 
bir parçasıdır. Irkçılık ve toplumsal dışlama, met-
roda ters bir bakış veya biriyle karşılaşmamak 
için caddenin öteki tarafına geçme veya belirli 
kelime, imge vb. kullanmak şeklinde tezahür 
edebilir. Bu da insanların bireysel kapasiteleri 
göz önünde tutulmadan önyargılarımıza 
dayanarak gerçekleştirilir. Bu önyargıları 
neden dile getirdiğimizi ve diğerlerini neden 
küçümsediğimizi yeniden değerlendirmeliyiz. 
Toplumun, farklılıklara bakış şeklini 
değiştirebiliriz.  Irkçılığa karşı etkin bir 
duruş, ortak çaba gerektirir; öncelikle kendi 
önyargılarımızdan kurtulmalıyız. Daha sonra da 
çevremizdeki insanları, başka türlü bir gelecek 
hayal etmelerini teşvik etmeliyiz. Avrupa gene-
linde aktivistler, Irkçılığa Karşı Eylem Haftası bo-
yunca kendi toplumlarıyla bağ oluşturabilecekleri 

güçlü ve yenilikçi yollar hazırlamaktadırlar.  
Hızla değişen bir toplum; kapsayıcı bir top-
lum oluşturabilmek için ırkçılık, zenofobi ve 
hoşgörüsüzlüğe karşı savaşma yöntemlerimizi 
yeniden gözden geçirmemizi gerektirmekte-
dir. Sokaklarımızda, okullarımızda, internette, 
medyada veya kendi kurum ve devletlerimizde, 
her nerede olursa olsun toplumsal dışlama, 
ayırımcılık, nefret ve ırkçılığa karşı birilerinin 
sesini yükseltmesi cesaret ister. Toplum-
daki ayırımcı eğilimleri yeniden düşünmek 
ve insanların düşüncelerini değiştirmek, açık 
görüşlü insanlar gerektirir. 

Neyse ki halihazırda pek çok STK, ırkçılık ve 
zenofobiye cevaben işbirliği, dayanışma 
ve farklılığı teşvik edici başarılı etkin-

likler düzenlemektedir. Sivil toplum örgütleri; 
ırkçılık, zenofoi ve hoşgörüsüzlükle mücadele 
etmede engin bilgi ve deneyime sahiptirler ve 
bu alanda eşsiz yöntemler geliştirerek bunları 
etkin bir biçimde kullanmaktadırlar. Çoğu Avrupa 
ülkesinde, farklılığın teşvik edilerek ırkçılığa 
ve hoşgörüsüzlüğe karşı mücadele edilmesi 
için hem resmi hem de resmi olmayan eğitim 
alanlarında iyi uygulamalar geliştirilmiştir. Pek 
çok yerel belediye de kendi toplumlarında 
farklılığın ve dayanışmanın desteklenmesi için 
çeşitli yöntemlerle bu tür etkinliklere katkı 
koymaktadır. 2015 yılında Irkçılığa Karşı Avrupa 
Eylem Haftası’nda Avrupa genelinde STK’lar, halk 
örgütleri ve yerel yönetimler, hepimizin yan yana 
yaşayabileceğimizi kamuoyuna göstereceklerdir. 
Yerel mahallelerden en üst düzeydeki Avrupa 
kurumlarına kadar her seviyede ve Avrupa’nın 
her yerinde etkinlikler düzenlenecektir. “Ötekini” 
savunmak amacıyla birbirimize yardım edersek, 
bir fark yaratabilir ve akıntıyı tersine çevirebiliriz. 
Kültürler arası saygı, dayanışma ve eşit haklar 
temelleri üzerine inşa edilecek bir gelecek için 
hep birlikte çaba sarfediyoruz. Bu amaçla farklılık 
için ele ele birlikte dimdik ayaktayız.  



Neden 21 Mart?

• Ayrıntılı bilgi için bak: www.weekagainstracism.eu. 
• <www.facebook. com/UnitedActionWeek> aracılığıyla en son etkinlikler 

hakkında güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

Irkçılığa Karşı Avrupa 
Eylem Haftası

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 21 Mart 
gününü  Uluslararası Irk Ayrımcılığıyla 
Mücadele Günü olarak ilan etmiştir. Söz 

konusu gün, Güney Afrika’daki Sharpeville’de, 
1960 yılında vahşice katledilen 69 ırkçılık karşıtı 
göstericinin anısına düzenlenmektedir. Apartheid 
(ırkçılık), 1948 ile 1990 yılları arasında Güney Af-
rika hükümeti tarafından uygulanan ve sistema-
tik olarak ırk ayrımcılığı ve eşitsizliğe dayanan  bir 
hukuk sistemiydi. 

1990’lı yılları başından beri, her yıl 21 Mart günü 
civarlarında UNITED, Avrupa çapında, Irkçılığa 
Karşı Eylem Haftası koordine etmektedir. Akti-
vistler, STK’lar, üniversiteler, okullar, belediyeler 
ve pek çok farklı örgüt, ırkçılık, ayrımcılık ve 
hoşgörüsüzlüğe son vermek amacıyla  Avrupa 
genelinde yüzlerce etkinlik düzenlemektedirler. 
Bu etkinliklerde, Avrupa genelinde on binlerce 
insan bir araya gelerek ve bu etkinliklere aktif 
olarak katılarak, farklılığı savunmaktadırlar. Etkin-
likler arasında okullara, toplu taşıma araçlarına 
ve iş yerlerine posterler asmak; kültürlerarası 
gençlik festivalleri, sokak gösterileri, dersler, 
insani kitaplıklar, film gösterimleri, konferans-
lar, çok kültürlü futbol maçları yer almaktadır. 
Ayrıca, farklılık lehinde duvar resimleri yapmak 
veya duvarları ırkçı grafitilerden temizlemek, 
ırkçılık konulu raporların sunulması ve daha 
pek çok farklı organizasyonlar bunlara ekle-
nebilir. Bu fırsattan yararlanarak gelin siz de 
2015 yılı Irkçılığa Karşı Avrupa Eylem Haftası’nda 
yerinizi alınız. Kendi etkinliğinizi düzenleyerek 
mesajımızın görünür olmasında bize yardımcı 
olun: Avrupa’nın her yerinde farklılık için El Ele 
duracağız. Hep birlikte, toplumsal dayanışmanın 
yaratılmasında ve ırkçılık karşıtı gündemimizin 
duyurulmasında büyük bir etki sağlayacağız. 


