
 
 

     AB Bilgi Merkezi, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.                                                      
 

Lefkoşa, 9 Nisan 2018 
 

Avrupa Irkçılığa Karşı Eylem Haftası - “Çeşitlilik Festivali” 

Avrupa Komisyonu, Avrupa Irkçılığa Karşı Eylem Haftası çerçevesinde, 10 Nisan 2018 Çarşamba günü saat 15:00 ile 

17:00 arasında Lefkoşa Kumarcılar Hanı Meydanı’nda gerçekleştirilecek olan Çeşitlilik Festivali’ni destekleyecektir. 

Çeşitlilik Festivali, bireylerin ve grupların, hoşgörüyü, eşit hakları ve Avrupa’nın çeşitliliğini kutlamaya aktif olarak 

katıldıkları Avrupa Irkçılığa Karşı Eylem Haftası’nın yıllık kampanyasını desteklemektedir. Bu kampanya, Kültürlerarası 

Eylem için UNITED tarafından düzenlenmektedir. UNITED, Avrupa’da ırkçılığa, faşizme karşı, göçmenlere ve mültecilere 

destek veren bir oluşumdur.  

Ziyaretçiler, MAGEM, Akova Kadınlar Derneği, Fransız Kültür Derneği, Mülteci Hakları Derneği, Alman Kültür Derneği, 

Rus Dili Konuşanlar Dayanışma Derneği, Sivil Alan ve SOS Çocuk Köyü bilgi masalarından ilgili projelerle bilgi alabilecek 

ve Filistinli, Pakistanlı, Afgan ve Ukraynalı öğrenci grupları tarafından icra edilecek gösterileri de izleme fırsatı 

bulacaktır.  

Irkları, dinleri, milli veya etnik kökenleri, cinsel yönelimleri, engelleri, sosyal statüleri veya diğer özellikleri nedeniyle 

AB genelinde bireyler ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve diğer hoşgörüsüzlük biçimlerinin hedefi haline gelmektedirler. AB; 

kuruluşunun temelinde bulunan değer ve ilkelere aykırı olması nedeniyle her tür ırkçılık ve hoşgörüsüzlüğü 

reddetmekte ve kınamaktadır.  

AB düzeyinde yürürlükte olan geniş bir dizi kural ve özellikle ırkçılık ve yabancı düşmanlığının belirli türleri ile mücadele 

konusundaki Çerçeve Kararı, ceza hukuku yoluyla ırkçılık ve hoşgörüsüzlüğün farklı türleri ve tezahürleriyle daha iyi 

mücadele edilmesine katkı koymaktadır. 

 

AB’nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Mali Yardım Programı çerçevesinde, insan haklarına yönelik pek çok proje 

desteklenmiştir. Bunların arasında MAGEM’in gençleri güçlendirme ve haklarını koruma temalı YOUTHOPIA Projesi, ; 

Lefkoşa Folklor Derneği’nin Kıbrıs’ın Somut Olmayan Kültürel Mirası Projesi, Mülteci Hakları Derneği’nin Herkes için 

İnsan Hakları Projesi ve Kıbrıs Toplum Medya Merkezi ve Queer Cyprus’un Konuşulmayan: Kıbrıs Türk Toplumunda 

LGBTI Hakları ile ilgili Diyalog Oluşturmak isimli projesi yer almaktadır.  

 

Arka Plan: 
Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve diğer hoşgörüsüzlük türleri ile mücadeleye yönelik AB mevzuatının ilgili bölümleri arasında:  

- Ayrımcılık yapmama alanındaki mevzuat; özellikle toplumun çeşitli kesimlerimde ırk ve etnik kökene dayalı ayrımcılığı 

yasaklayan Direktif  ile istihdam alanında birçok temelde ayrımcılığı yasaklayan İstihdamda Eşitlik Direktifi;  

- Görsel-İşitsel medya hizmetlerinde nefrete teşvik ve görsel-işitsel ticari iletişimlerde ayrımcılığın teşvikini 

yasaklayan Görsel-İşitsel Medya Hizmetleri Direktifi;  

- Sınır kontrollerinde ayrımcılığı yasaklayan mevzuat yer almaktadır.  

Mevcut yasal çerçeve temelinde AB tarafından ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve diğer hoşgörüsüzlük türlerinin önlenmesi ve 

bunlarla daha iyi mücadele edilebilmesi için bir dizi geniş tedbir hayata geçirilmiş ve başlatılmıştır.  

Kaynaklar: https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/discrimination/racism-and-xenophobia/combating-racism-and-

xenophobia_en  

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