20-21 marzec 2021: Międzynarodowe Dni Przeciwko Rasizmowi
Protesty po zabójstwie George'a Floyda pod hasłem „Black Lives Matter” wyprowadziły na ulice
miliony ludzi na całym świecie. W ten sposób pokazano bardzo jasno jak rasistowska agitacja,
wykluczenie, dyskryminacja, ucisk i policyjna przemoc determinują życie osób niebiałych i że nie
ma na to naszej zgody. Jednocześnie chodziło o korzenie rasizmu: kolonialny podbój oraz podział
świata przez Europejczyków, którzy do dziś określają struktury, świadomość i szanse życiowe na
całym świecie.
To nie przypadek, że tysiące ludzi tonących w Morzu Śródziemnym i coraz częściej na Atlantyku,
lub umierających z pragnienia na Saharze, to „People of Color”; to nie przypadek, że tymi, którzy
zamienili Europę w fortecę, są stare potęgi kolonialne.
Świat jest w stanie kryzysu. Podczas gdy rządzący udają, że są w stanie zapobiec ruchom
migracyjnym poprzez izolację, to na skrajnej prawicy pojawia się coraz więcej struktur
terrorystycznych - często powiązanych ze strukturami państwowymi, takimi jak policja i wojsko. W
atakach terrorystycznych organizowanych przez nazistów i rasistów ciągle giną ludzie.
Rasistowska wrogość i przemoc wobec uchodźców i osób dyskryminowanych na tle rasowym
również dramatycznie wzrosły. Osoby, które uzbrajają rasistowskich terrorystów swoja mowa
nienawiści siedzą również w niemieckim parlamencie. Powstrzymanie AfD i obalenie jej
antydemokratycznej, etniczno-narodowej polityki jest jednym z celów organizacji Aufstehen
gegen Rassismus.
Naszą alternatywą jest solidarność! Zwłaszcza podczas pandemii. Nie dla agitacji nazistów i
rasistów! Dlatego bierzemy udział w działaniach podczas Międzynarodowego Dnia Przeciwko
Rasizmowi w Niemczech i na świecie i wzywamy do różnorodnych działań przeciwko mowie
nienawiści, wykluczeniu, stygmatyzacji, islamofobii, antysemityzmowi, antycyganizmowi i
wszelkim innym formom rasizmu.
W 1966 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła 21 marca „Międzynarodowym Dniem
Walki z Dyskryminacją Rasową” upamiętniając w ten sposób stłumienie pokojowej demonstracji w
Sharpeville w RPA przeciwko apartheidowi 21 marca 1960 roku. W Niemczech „Fundacja Przeciwko
Rasizmowi” organizuje Międzynarodowe Tygodnie Przeciwko Rasizmowi w dniach 15-28 marca 2021
r. pod hasłem „Solidarność. Bezgranicznie”.
Aufstehen gegen Rassismus uczestniczy również w międzynarodowej inicjatywie „World against
Racism”.

