21 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων
(Κατά του Ρατσισμού)
‘’Πάρα τη μεγάλη πρόοδο, ο ρατσισμός παραμένει παντού μια διάχυτη απειλή για τα άτομα
και τις εθνικές ή θρησκευτικές ομάδες’’.
Μπαν Κι-Μουν

Το 2013 Η Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων, αφιερώνεται στην
χρησιμοποίηση της δύναμης του αθλητισμού προκειμένου να τεθεί τέρμα στη μάστιγα του
ρατσισμού. Η Ημέρα μάς δίνει την ευκαιρία να υπογραμμίσουμε την έντονη διαφορά μεταξύ
των θετικών αξιών του αθλητισμού και των αχαρακτήριστων πράξεων του ρατσισμού που
συναντάμε ακόμη και σε επαγγελματικούς αγώνες.
Ο αθλητισμός είναι μια παγκόσμια δραστηριότητα που μπορεί να επαναδιακηρύξει τα
θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Η καταπολέμηση του ρατσισμού βρίσκεται στην καρδιά
του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Η διεθνής κοινότητα έχει την υποχρέωση να εργαστεί για
την ισότητα και τις μη-διακρίσεις. Μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά με την προώθηση
αυτών των αξιών μέσω του αθλητισμού.
Κάθε χρόνο γιορτάζουμε αυτή την Ημέρα στην επέτειο της σφαγής του Σάπερβιλ το 1960,
Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τους 69 άοπλους και ειρηνικούς διαδηλωτές που δολοφονήθηκαν
από την Νοτιοαφρικανική αστυνομία, ενώ διαμαρτυρόταν για τους άδικους νόμους της
χώρας για τις φυλετικές διακρίσεις.
Το απαρτχάιντ έχει από καιρό καταργηθεί, ενώ έχει υπάρξει σημαντική πρόοδος στον αγώνα
κατά του ρατσισμού, όπως η υιοθέτηση συμβάσεων και διακηρύξεων, η ανάπτυξη ενός
διεθνούς πλαισίου για την καταπολέμηση του ρατσισμού και η δημιουργία εθνικών
συστημάτων προστασίας σε μεγάλο αριθμό χωρών.
Πάρα τη μεγάλη πρόοδο, ο ρατσισμός παραμένει παντού μια διάχυτη απειλή για τα άτομα
και τις εθνικές ή θρησκευτικές ομάδες. Αποτελεί απειλή για τη σταθερότητα και μία σοβαρή
παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να θέσουμε τέρμα στον ρατσισμό. Ο αθλητισμός
μπορεί να βοηθήσει να πετύχουμε αυτό τον στόχο. Στη σημερινή Διεθνή Ημέρα ας
δεσμευτούμε ξανά να σταματήσουμε τις ρατσιστικές διακρίσεις και να υλοποιήσουμε το
όραμά μας για δικαιοσύνη, ισότητα και ελευθερία από το φόβο για όλους.
Δείτε το βίντεο που αφορά την ισότητα όλων των ανθρώπων μεταξύ τους.
''Είμαστε όλοι διαφορετικοί αλλά είμαστε όλοι μας ΙΣΟΙ.''
Επίσης παρουσιάζονται οι όροι των διακρίσεων, μισσαλοδοξίας, ομοφοβίας, ξενοφοβίας,
προκαταλήψεων, στερεότυπων κλπ.
Τα τραγούδια που χρησιμοποιήθηκαν με σειρά που εμφανίστηκαν:
Όμορφος Κόσμος-Ζακ Στεφάνου
Σ' όποιον αρέσουμε-Α.Πρωτοψάλτη-Δ.Γαλάνη
Dream on-Aerosmith
Σ' ένα κόσμο που δεν κάνει κάτι για μας-Α. Πρωτοψάλτη
http://www.youtube.com/watch?v=PD6MoTY-jRA

Η Ιστορία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ;
Ενώ μερικά λεξικά τα ορίζουν ως «προνόμιο», όταν ο όρος χρησιμοποιείται με την έννοια
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μιλάμε για κάτι πιο θεμελιώδες.
Όλοι οι άνθρωποι έχουν ορισμένα θεμελιώδη δικαιώματα -- απλά και µόνο επειδή είναι
ανθρώπινα όντα. Αυτά, τα λεγόμενα «Ανθρώπινα Δικαιώματα» δεν είναι απλά προνόμια,
που μπορούν να αφαιρεθούν εξαιτίας της ιδιοτροπίας κάποιου άλλου.
Είναι «δικαιώματα» γιατί είναι πράγματα που σου επιτρέπουν να είσαι, να κάνεις και να
έχεις. Αυτά τα δικαιώματα υπάρχουν για να σε προστατέψουν από ανθρώπους που ίσως να
θέλουν να σου κάνουν κακό ή να σε πληγώσουν. Υπάρχουν επίσης για να µας βοηθήσουν να
ζούμε σε µια ατμόσφαιρα φιλικότητας µεταξύ µας και να ζήσουμε ειρηνικά.
ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Αρχικά, οι άνθρωποι είχαν δικαιώματα απλώς και µόνο επειδή αποτελούσαν µέλη µιας
ομάδας, όπως η οικογένεια.
Έπειτα το 539 π. Χ., ο Κύρος ο Μέγας, αφού κατέκτησε τη Βαβυλώνα, εντελώς αναπάντεχα
ελευθέρωσε όλους τους σκλάβους, έτσι ώστε να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Ακόμα,
διακήρυξε ότι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν τη δική τους θρησκεία.
Ο Κύλινδρος του Κύρου, µια πήλινη πινακίδα που περιέχει αυτές τις εξαγγελίες, θεωρείται η
πρώτη διακήρυξη ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ιστορία.
Η ιδέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γρήγορα εξαπλώθηκε στην Ινδία, στην Ελλάδα και
τελικά, στη Ρώμη. Οι πιο σημαντικές εξελίξεις από τότε περιέλαβαν:
1215: Τη Μάγκνα Κάρτα, η οποία καθιέρωσε νέα δικαιώματα και κατέστησε το βασιλιά
υποτελή στο νόμο.
1628: Η Αίτηση για Δικαιοσύνη, κείμενο το οποίο προέβαλε τα δικαιώματα και τις
ελευθερίες του λαού.
1776: Η Διακήρυξη Ανεξαρτησίας των Ηνωµένων Πολιτειών, η οποία διακήρυξε το
δικαίωμα στη ζωή, στην ελευθερία και στην επιδίωξη της ευτυχίας.
1789: Η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη, έγγραφο της Γαλλίας
που καθιέρωσε το ότι όλοι οι πολίτες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.
1948: Η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το πρώτο καταστατικό
που δηλώνει επίσημα τα τριάντα δικαιώματα που έχει κάθε ανθρώπινο ον.
Πηγή: http://gr.youthforhumanrights.org
Το παρακάτω εκπαιδευτικό φιλμ παρουσιάζει με συντομία τους σημαντικούς σταθμούς στην
ιστορία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
http://www.youtube.com/watch?v=Stjg0-ZcNEY

