 20./21.مارس  :2021أيام العمل الدولية ضد العنصرية
جلبت االحتجاجات العاملية بعد اغتيال جورج فلويد املاليني من الناس في جميع أنحاء العالم إلى الشوارع تحت شعار "حياة
السود مهمة" .لقد أوضحت تما ًما مدى تأثير التحريض العنصري واإلقصاء والتمييز والقمع وعنف الشرطة على حياة
األشخاص غير البيض  ،وأنهم لم يعودوا يريدون قبول ذلك .في الوقت نفسه  ،يتعلق األمر بجذور العنصرية :الغزو االستعماري
للعالم وتقسيمه من قبل األوروبيني  ،الذين يحددون حتى اليوم الهياكل والوعي وفرص الحياة في جميع أنحاء العالم.
ليس من قبيل املصادفة أن األشخاص الذين يغرقون باآلالف في البحر األبيض املتوسط وبشكل متزايد في املحيط األطلسي ،
أو يموتون من العطش في الصحراء  ،هم "أصحاب البشرة امللونة" .ليس من قبيل الصدفة أن تكون القوى االستعمارية القديمة
من بني أولئك الذين حولوا أوروبا إلى قلعة.
العالم في حالة من االضطراب وبينما تتظاهر الحكومات بأنها قادرة على منع حركات الهجرة املرتبطة بها من خالل عزل نفسها
 ،تظهر املزيد واملزيد من الهياكل اإلرهابية في اليمني املتطرف  -غالبًا مع روابط مع هياكل الدولة مثل الشرطة و الجيش .مرارا
وتكرارا يموت الناس في الهجمات اإلرهابية من قبل النازيني والعنصريني.
كما زاد العداء العنصري والعنف ضد الالجئني واألشخاص الذين يتعرضون للتمييز العنصري بشكل كبير في هذا البلد .أولئك
الذين يذخرون لهم بخطاب الكراهية العنصرية يجلسون ً
أيضا في البرملانات في أملانيا .إن وقف حزب البديل من أجل أملانيا
واإلطاحة بسياسته العرقية القومية املناهضة للديمقراطية هو هدف "الوقوف ضد العنصرية“.
بديلنا التضامن! خاصة في الوباء .ال للتحريض على كبش الفداء من النازيني والعنصريني!
لهذا السبب نشارك في أنشطة اليوم الدولي ملناهضة العنصرية في أملانيا وحول العالم وندعو إلى اتخاذ مجموعة متنوعة من
اإلجراءات ضد خطاب الكراهية واإلقصاء والوصم وكراهية اإلسالم ومعاداة السامية ومعاداة الغجر وكل األشكال األخرى من
العنصرية.
في عام  ، 1966أعلنت األمم املتحدة يوم  21آذار  /مارس "اليوم الدولي للتغلب على التمييز العنصري" .هذا إلحياء ذكرى
القمع الدموي ملظاهرة سلمية في شاربفيل بجنوب إفريقيا ضد الفصل العنصري في  21مارس  .1960في أملانيا  ،تنظم
"مؤسسة مناهضة العنصرية" األسابيع الدولية ملناهضة العنصرية للمرة السادسة والعشرون من  15إلى  28مارس 2020
تحت شعار "أظهر وجهك  -ارفع صوتك“.
وتشارك منظمة مكافحة العنصرية في املبادرة الدولية "عالم ضد العنصرية“.

