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Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού 

Σήμερα ας μάθουμε για την ομορφιά του «διαφορετικού». 

 

Η σημερινή επέτειος είναι πολύ σημαντική για την ανθρωπότητα και για το μέλλον 

αυτού του κόσμου. Είναι η Παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη των φυλετικών 

διακρίσεων και κατά του ρατσισμού που καθιερώθηκε μόλις λίγα χρόνια μετά από 

ένα ιδιαίτερα θλιβερό συμβάν: Στις 21 Μαρτίου του 1960, έγχρωμοι φοιτητές 

διαδήλωναν ειρηνικά κατά των νόμων του Απαρτχάιντ, που είχε επιβάλλει το 

καθεστώς της λευκής μειοψηφίας στη χώρα (νόμοι που ενίσχυαν την ανισότητα 

ανάμεσα στις φυλές). Μία εν ψυχρώ επίθεση της αστυνομίας της ρατσιστικής 

Νοτίου Αφρικής είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τις ζωές τους 70 νέοι άνθρωποι. 

 

 

 

6 χρόνια μετά ο ΟΗΕ καθιέρωσε αυτήν την ημέρα για να μας καλέσει να 

προβληματιστούμε, να ενώσουμε τις φωνές μας και να προσπαθήσουμε να 

επηρεάσουμε τις νεότερες γενιές κατά του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και υπέρ της 

αποδοχής και της αγάπης απέναντι στο διαφορετικό. 

Σήμερα συμπληρώνονται πια 53 χρόνια από την καθιέρωσή της, μα χρειάζεται να 

γίνουν ακόμα μεγάλα βήματα για να μπορέσουμε να πούμε πως έχουμε αποβάλει 

τον ρατσισμό από τις καρδιές μας. Το μίσος και οι επεκτάσεις του εμφανίζεται 

συνεχώς μπροστά μας και το συναντάμε οποιαδήποτε στιγμή πάμε να 

υπερασπιστούμε κάτι διαφορετικό, κάτι ασυνήθιστο, κάτι που μας «ξενίζει». Το πιο 
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θλιβερό γεγονός είναι πως το συναντάμε ακόμα και στα σχολεία, ανάμεσα σε 

παιδιά μικρών ηλικιών κι αυτό δεν δικαιολογείται. Ή μήπως δικαιολογείται; 

 

Κάπου εδώ έρχεται να μας καλύψει με τα λόγια του ο Nelson Mandela που είχε 

πει: 

 

«Κανείς δεν γεννιέται, μισώντας κάποιον για το χρώμα του δέρματος, την 

καταγωγή ή τη θρησκεία του» 

 

και συνέχισε λέγοντας το πιο απλό: 

 

«Εφόσον οι άνθρωποι μπορούν να διδαχθούν το μίσος, 

μπορούν να διδαχθούν και την αγάπη, γιατί η αγάπη έρχεται πιο φυσικά στην 

ανθρώπινη καρδιά, παρά το αντίθετο» 

 

 

Γιατί να μην προσπαθήσουμε λοιπόν να καλλιεργήσουμε την αγάπη στις καρδιές 

των παιδιών μας; Γιατί να μην σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε ρατσιστικές 

εκφράσεις στα σπίτια μας;  

Γιατί να μην σταματήσουμε να κατακρίνουμε το διαφορετικό με κάθε ευκαιρία; 

 

Αντιθέτως μπορούμε να διδάξουμε στα παιδιά μας την ομορφιά της 

ποικιλομορφίας σε αυτόν τον πλανήτη, τις διαφορετικές κουλτούρες των λαών, τα 

ήθη και τα έθιμά τους. Υπάρχουν τόσα συναρπαστικά και ενδιαφέροντα πράγματα 

που μπορούμε να ανακαλύψουμε ερευνώντας τις συνήθειες των διαφορετικών 

λαών. 

 

Η κόρη μου, που είναι σχεδόν 4 χρονών είχε ξεκινήσει να με ρωτάει συχνά για 

διάφορα πράγματα που της φαίνονταν ξένα. Εκείνη τη στιγμή, συμπτωματικά, σαν 



μάννα εξ’ ουρανού ήρθε στα χέρια μας ένα καταπληκτικό βιβλίο που μπόρεσε να 

εξηγήσει και να λύσει αρκετές από τις απορίες της. 

 

Πρόκειται για το βιβλίο «Τα παιδιά του κόσμου» από τις εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ και 

είναι ένα βιβλίο αφιερωμένο σε όλα τα παιδιά σε κάθε γωνιά της Γης! Και γιατί αυτό; 

Γιατί μέσα από τις σελίδες του θα μάθετε για λαούς, κουλτούρες, συνήθειες που 

σίγουρα δεν ξέρατε ούτε εσείς ούτε τα παιδιά σας! Η κάθε σελίδα του βιβλίου αυτού 

κρύβει θησαυρούς γνώσεων ικανούς να σας κάνουν να αγαπήσετε και να 

ενδιαφερθείτε για άλλες φυλές, τόπους και θρησκείες. Μία τέτοια μέρα είναι το 

καλύτερο δώρο που θα μπορούσατε να κάνετε στο παιδί σας και στη βιβλιοθήκη 

του σπιτιού σας. 

 

 

 

Τα παιδάκια μας είναι τα μόνα πλάσματα του πλανήτη που μπορούν να σώσουν 

την ανθρωπότητα. Είναι το ίδιο το μέλλον και πρέπει να τους διδάξουμε μόνο την 

αγάπη και την αποδοχή, κάτι που θα πετύχουμε μόνο εάν υιοθετήσουμε αυτή τη 

στάση κι εμείς οι ίδιοι. 

 

Ο ρατσισμός είναι ακόμα μαζί μας. Αλλά εναπόκειται σε εμάς το να 

προετοιμάσουμε τα παιδιά μας για αυτόν και ελπίζουμε πως θα τον ξεπεράσουμε.  
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Rosa Parks* 

 

 

*Η Ρόζα Παρκς (Rosa Louise McCauley Parks, 4 Φεβρουαρίου 1913 - 24 

Οκτωβρίου 2005) ήταν Αμερικανίδα ακτιβίστρια που σήμερα αναφέρεται ως 

«Μητέρα του σύγχρονου κινήματος πολιτικών δικαιωμάτων». 

 


