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ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

• Η Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη των Φυλετικών 
Διακρίσεων εορτάζεται κάθε χρόνο στις 21 Μαρτίου. 
Καθιερώθηκε το 1966 από τη Γενική Συνέλευση των 
Ηνωμένων Εθνών σε ανάμνηση ενός τραγικού συμβάντος, το 
οποίο συγκλόνισε την παγκόσμια κοινή γνώμη. Η αστυνομία 
της ρατσιστικής νότιου Αφρικής πυροβόλησε εν ψυχρώ 
εναντίον της διαδήλωσης που έκαναν φοιτητές στην πόλη 
Σάρβίλ. Αποτέλεσμα αυτής της αποτρόπαιης πράξης ήταν ο 
θάνατος 70 ανθρώπων. Οι νεαρής ηλικίας διαδηλωτές έκαναν 
μια ειρηνική διαμαρτυρία εναντία της λευκής μειοψηφίας στη 
χώρα, προκαλώντας την ανισότητα ανάμεσα στις φυλές.



ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ
• Ρατσισμός είναι η αντίληψη ότι οι άνθρωποι δεν 

είναι όλοι ίσοι μεταξύ τους, αλλά διαχωρίζονται 
σε ανώτερους και κατώτερους, διακρινόμενοι 
είτε από το χρώμα του δέρματος, την 
εθνικότητα, τη θρησκεία, το φύλλο, είτε από το 
σεξουαλικό προσανατολισμό. Το πιο 
συνηθισμένο είδος ρατσισμού, και αυτό που 
έχει δώσει την αρχική ονομασία στη λέξη είναι ο 
φυλετικός ρατσισμός.



ΦΥΛΕΤΙΚΟΙ ΡΑΤΣΙΣΤΕΣ

• Οι φυλετικοί ρατσιστές πιστεύουν σε βιολογικές 
διαφορές μεταξύ των φυλών βάση των οποίων και 
προσδιορίζουν αυτές σε ανώτερες και κατώτερες. 
Ως εκ τούτου, με τη θεωρία αυτή υποστηρίζουν ότι 
η φυλή με συγκεκριμένα (ανώτερα) εξωτερικά ή 
ανθρωπολογικά χαρακτηριστικά, έχει το δικαίωμα 
να θεωρεί εαυτόν της ανώτερη από τις άλλες. 
Επίσης, οι φυλετικοί ρατσιστές θεωρούν μία 
συγκεκριμένη ομοιογενή ομάδα ανθρώπων ως 
ανώτερη.



ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
• Σήμερα, η λέξη ρατσισμός χρησιμοποιείται για να 

περιγράψει τις πράξεις μιας ομάδας ανθρώπων 
εναντίον μίας άλλης ομάδας. Έτσι, οι ρατσιστές 
δεν υποστηρίζουν την διαφορετικότητα των 
φυλών. Ο ρατσισμός θεωρείται παραβίαση του 
θεμελιώδους δικαιώματος του ανθρώπου στην 
ισότητα στους τομείς της εργασίας, της πολιτικής, 
της οικονομίας και άλλων παραγόντων της 
καθημερινότητας.



                              
   

    

    Από τα χαρακτηριστικότερα 
παραδείγματα ρατσισμού 
αποτελούν οι πεποιθήσεις 
του Αδόλφου Χίτλερ, ο οποίος 
πίστευε ότι η ξανθή  έχει 
δικαίωμα να κυριαρχεί στον 
πλανήτη, εις βάρος όλων των 
άλλων.
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ΣΠΟΥΔΑΙΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ 
ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ

• Σπουδαίοι αγωνιστές κατά του ρατσισμού, 
αναγνωρισμένοι παγκοσμίως, και μάλιστα 
χωρίς χρήση βίας, είναι οι βραβευμένοι με 
βραβείο Νόμπελ, ο Νέλσον Μαντέλα  που 
αγωνίσθηκε κατά του  Απαρτχάιντ και ο 
Μάρτιν Λούθερ Κινγκ που αγωνίστηκε 
εναντίον των φυλετικών διακρίσεων 
στις ΗΠΑ.



Αρχή της ισότητας

     Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών επαναλαμβάνει 
ότι όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι σε 
αξιοπρέπεια και δικαιώματα και έχουν τη δυνατότητα να 
συμβάλλουν εποικοδομητικά στην ανάπτυξη και την 
ευημερία των κοινωνιών τους. Στο πιο πρόσφατο ψήφισμά
 της, η Γενική Συνέλευση τόνισε επίσης ότι κάθε δόγμα 
περί φυλετικής ανωτερότητας είναι επιστημονικά ψευδές, 
ηθικά καταδικαστέο, κοινωνικά άδικο και επικίνδυνο και 
πρέπει να απορριφθεί, μαζί με θεωρίες που προσπαθούν 
να καθορίσουν την ύπαρξη χωριστών ανθρώπινων φυλών. 

http://undocs.org/a/res/74/137


        
    
    Τα Ηνωμένα Έθνη ασχολούνται με αυτό το θέμα 

από την ίδρυσή τους και η απαγόρευση των 
φυλετικών διακρίσεων κατοχυρώνεται σε όλα τα 
βασικά διεθνή κείμενα για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. Επιβάλλει υποχρεώσεις στα κράτη 
και τους αναθέτει την εξάλειψη των διακρίσεων 
στη δημόσια και ιδιωτική σφαίρα. Η αρχή της 
ισότητας απαιτεί επίσης από τα κράτη να 
υιοθετούν ειδικά μέτρα για την εξάλειψη των 
συνθηκών που προκαλούν ή βοηθούν στη 
διαιώνιση των φυλετικών διακρίσεων.



Σημαντικές συναντήσεις και εκδηλώσεις του ΟΗΕ
  

  
• 2001: H Παγκόσμια Διάσκεψη κατά του Ρατσισμού 

παρήγαγε το πιο έγκυρο και ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα για την καταπολέμηση του ρατσισμού, 
των φυλετικών διακρίσεων, της ξενοφοβίας και της 
σχετικής μισαλλοδοξίας: τη 
Διακήρυξη και το Πρόγραμμα Δράσης του Durban
 (DDPA). 

https://www.un.org/en/durbanreview2009/pdf/DDPA_full_text.pdf
https://www.un.org/en/durbanreview2009/pdf/DDPA_full_text.pdf


   
• 2009: H Διάσκεψη Αναθεώρησης του Ντάρμπαν

 εξέτασε την παγκόσμια πρόοδο που σημειώθηκε 
στην αντιμετώπιση του ρατσισμού και κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι απομένουν πολλά να 
επιτευχθούν. Αναμφίβολα, το μεγαλύτερο επίτευγμα 
του συνεδρίου ήταν η ανανεωμένη διεθνής 
δέσμευση στην αντιρατσιστική ατζέντα.

https://www.un.org/en/durbanreview2009/
https://www.un.org/en/durbanreview2009/


  

•  2021: Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών         
συγκέντρωσε παγκόσμιους ηγέτες για μια μονοήμερη 
συνάντηση στη Νέα Υόρκη για τον εορτασμό της 
εικοστής επετείου από την έγκριση της Διακήρυξης του 
Durban και του Προγράμματος Δράσης με θέμα 
«Αποζημιώσεις, φυλετική δικαιοσύνη και ισότητα για 
τους ανθρώπους αφρικανικής καταγωγής».

https://www.un.org/en/ga/
https://www.un.org/en/durban-20-anniversary
https://www.un.org/en/durban-20-anniversary
https://www.un.org/en/durban-20-anniversary


 
  
   Στην πραγματικότητα, είμαστε 

όλοι διαφορετικοί άλλα και 
απόλυτα ίσοι.



ΤΕΛΟΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ !!!

ΑΞΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΑΣΑΠΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ
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