ΚΑΛΙΑ ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΑ
Σςνένηεςξη ηύπος ζηιρ 8-03-2011 για παποςζίαζη ηηρ Εκδήλωζηρ
«Γιοπηή Διαθοπεηικόηηηαρ- Diversity Day» πος ππαγμαηοποιήθηκε
ζηιρ 12.3.2011 ζηο Πανεπιζηήμιο Λεςκωζίαρ με διοπγανωηέρ ηο
Σςμβούλιο Νεολαίαρ με ηη ζηήπιξη ηηρ Εςπωπαϊκήρ Επιηποπήρ.

Θα ήζεια θαηαξράο λα ζπγραξώ αιιά θαη λα επραξηζηήζσ ηνπο δηνξγαλσηέο
ηεο ζεκεξηλήο Γηνξηήο Δηαθνξεηηθόηεηαο γηα ηελ πξόζθιεζε

ζπκκεηνρήο

κνπ εθπξνζσπώληαο ην Γξαθείν Επηηξόπνπ Δηνηθήζεσο θαη εηδηθόηεξα ηελ
Αξρή θαηά ηνπ Ραηζηζκνύ θαη ησλ Δηαθξίζεσλ.
Η δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο ζπκπίπηεη ρξνληθά κε
κηα πεξίνδν πνπ ε θππξηαθή θνηλσλία

ζπδεηά έληνλα θαη θαζεκεξηλά

δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ησλ ελλνηώλ ηνπ ξαηζηζκνύ θαη ησλ δηαθξίζεσλ.
Καλείο δελ κπνξεί λα παξαγλσξίζεη όηη ε θνηλσλία καο θαη ε Επξώπε
γεληθόηεξα είλαη έλαο ηόπνο πνιπκνξθίαο θαη πνιππνιηηηζκηθόηεηαο. Η
πνιππνιηηηζκηθόηεηα σο ραξαθηεξηζηηθό ησλ ζύγρξνλσλ, δεκνθξαηηθώλ θαη
αλεθηηθώλ,

θνηλσληώλ

κπνξεί

λα

απνηειέζεη

ζεκαληηθό

παπάγονηα

ανανέωζηρ και εμπλοςηιζμού ηων κοινωνιών και ηων πολιηιζμών
μαρ,

όπσο

ηόζεο

θνξέο

ζπλέβε,

ππό

δηαθνξεηηθέο

ζπλζήθεο

θαη

δηαθνξεηηθνύο όξνπο, ζηελ ηζηνξία ζρεδόλ όιεο ηεο Επξώπεο.

ε κηα επνρή πνπ ε επαθή καο κε ην «δηαθνξεηηθό» είλαη πην ζηελή από πνηέ
νη δηαθξίζεηο ζπλερίδνπλ λα δηράδνπλ ηηο θνηλσλίεο. Σα θνηλσληθά δηθαηώκαηα
ησλ κεηαλαζηώλ ηίζεληαη ππό ακθηζβήηεζε, ε ηακπέια ηνπ νκνθπιόθηινπ
θάλεη πνιινύο λα ζηγνςηζπξίδνπλ, ε όςε ελόο θνξηηζηνύ κε καληήια καο
μελίδεη, ην θύιν ζπλερίδεη λα είλαη ιόγνο δηάθξηζεο θαη θνηλσληθνύ
απνθιεηζκνύ από ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ απαζρόιεζε αθόκα θαη ζηηο πην
αλεπηπγκέλεο ρώξεο ηνπ πιαλήηε. Όζν γηα ηελ αλαπεξία; Σν δνύκε
θαζεκεξηλά. Θύκαηα ησλ δηαθξίζεσλ είλαη ηα άηνκα ή νη νκάδεο αηόκσλ πνπ

ζεσξνύληαη δηαθνξεηηθνί ιόγσ ηεο θαηαγσγήο, ηνπ θύινπ, ηεο γιώζζαο, ηεο
ζξεζθείαο, ησλ πνιηηηθώλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, ηεο αλαπεξίαο ή ηνπ
ζεμνπαιηθνύ ηνπο πξνζαλαηνιηζκνύ.
Η πποζηαζία ηων ανθπωπίνων δικαιωμάηων και η πεπιθπούπηζη ηηρ
ανθπώπινηρ αξίαρ μάρ κάνει όλοςρ πλοςζιόηεποςρ. Ανηίθεηα, νι
διακπίζειρ ςπονομεύοςν ηην κοινωνική και οικονομική ζςνοσή ηηρ
κοινωνίαρ. Ιδηαίηεξα ζε πεξηόδνπο θξίζεο θαηά ηηο νπνίεο ππάξρνπλ
δπζαλάινγεο επηπηώζεηο γηα ηνπο πεξηζζόηεξν επάισηνπο θαη ηηο ήδε
πεξηζσξηνπνηεκέλεο νκάδεο ηεο θνηλσλίαο. ηηο κέξεο καο νη δηαθξίζεηο, ν
ξαηζηζκόο θαη νη εθδειώζεηο ηνπο παίξλνπλ πνιιέο κνξθέο θαη δηαβαίλνπλ
πνλεξά κνλνπάηηα. Πιήηηνπλ όρη κόλν ηνπο κεηαλάζηεο αιιά θαη επηκέξνπο
επάισηεο
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ραξαθηεξηζηηθά- θαη νπνηεζδήπνηε εθθάλζεηο εηεξόηεηαο.
Όζνλ αθνξά ηελ θαηάζηαζε ησλ δηαθξίζεσλ ζηελ Κύπξν, ζύκθσλα κε ηα
ζηαηηζηηθά
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ησλ
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Αξρή,

ε

θπιεηηθή/εζλνηηθή/εζληθή θαηαγσγή ζπλερίδεη λα απνηειεί ηνλ θπξηόηεξν ιόγν
δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο ζε αξθεηνύο ηνκείο, ηδηαίηεξα όζνλ αθνξά θνηλσληθά
δηθαηώκαηα, θνηλσληθέο παξνρέο θαη πξόζβαζε ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο.
Θα πξέπεη λα αλαγλσξίζνπκε όηη ζε Επξσπατθό αιιά θαη εζληθό επίπεδν έρνπλ
γίλεη
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νινθιεξσκέλνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ πξνζηαζίαο θαηά ησλ δηαθξίζεσλ αιιά θαη
γηα ηελ ελδπλάκσζε κηαο θνπιηνύξαο απνδνρήο. Όκσο ζ έλα θόζκν, ζε κηα
ρώξα θαη ζε κηα θνηλσλία πνπ θάζε κέξα αιιάδνπλ, πξέπεη λα πξνρσξήζνπκε
κπξνζηά θαη λα πξνρσξήζνπκε γξήγνξα.
Οη δηαθξίζεηο, ηα ζηεξεόηππα, νη πξνθαηαιήςεηο δελ εκθαλίδνληαη από ην
πνπζελά νύηε θαη εμαθαλίδνληαη κόλεο ηνπο. Η πξόθιεζε ζεβαζκνύ θάζε
κνξθήο εηεξόηεηαο
αλζξώπηλα

κηαο θνηλσλίαο θαη ην αίηεκα γηα ηζόηεηα θαη γηα
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δνθηκάδνπλ ζε θαζεκεξηλή βάζε ηηο αξρέο ηνπ δεκνθξαηηθνύ καο πνιηηηζκνύ.

Εθδειώζεηο όπσο ε ζεκεξηλή θαζηζηνύλ αθόκα πην επηβεβιεκέλε ηε ζπλέρηζε
ηεο πξνζπάζεηαο γηα πξόιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ κέζα από
ζπληνληζκέλεο δξάζεηο θαη κε ηε ζπλεξγαζία όισλ ησλ ζεζκηθώλ θνξέσλ
θαηαπνιέκεζεο ηνπ ξαηζηζκνύ θαη ησλ δηαθξίζεσλ κε ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή
ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ.

