Съобщение от г-жа Ирина Бокова, генерален директор на ЮНЕСКО
През 2016 г., международният ден за премахване на расовата дискриминация е белязана от
петнадесет годишнината от приемането на Декларацията от Дърбан и Програмата за действие на
Световната конференция срещу расизма, расовата дискриминация, ксенофобията и свързаната с
тях нетърпимост през 2001.
Расовата дискриминация разделя и убива. Това затруднява мира между държавите и
подкопава социалното сближаване в рамките на все по-разнообразни общества. Сектантските
идеолози разчитат на омразата на другия за да извърши мащабно етническото и културно
прочистване. Робството, базирано на раса и религия , продължава да ескалира в много страни по
света. Историческата бежанска криза служи като претекст за насърчаване на предразсъдъците и
подклаждане на отхвърлянето на другите. Ние се нуждаем повече от всякога, да удвоим усилия в
световен мащаб и да изградим защита срещу расизма и нетолерантността в съзнанието на всеки
човек и в рамките на общностните институции.
За да се противопостави на това зло, което се храни с невежеството и омраза към другите,
ЮНЕСКО насърчава глобално гражданско образование и разработва инструменти и експертни
познания, които могат да повишат
взаимното разбирателство, критично мислене и
междукултурния диалог. Проектът Slave Route повишава информираността за историята на
робството и алармира за получените възприятия и форми на дискриминация. Инициативи като
Международното десетилетие за сближаването на културите (2013-2022) и Международното
десетилетие за хората от африкански произход (2015-2024) са мощни платформи за добавяне на
дълбочина в диалога, и поразяване на расовите предразсъдъци. Международната коалиция на
градовете срещу расизма, стартирана от ЮНЕСКО, образува мрежа за дебат и действия за
укрепване на публични политики и програми за борба с изключването. В същия дух, ЮНЕСКО
току що пусна доклад за расизма и дискриминацията в международния футбол, който предлага
примери за най-добри практики, разпространени в света на спорта.
Расовата дискриминация, която може да бъде брутална и широкообхватна, понякога е
въплътена в порочни закони. Тя може също така коварно, мълчаливо, да лишава хората всеки ден
от основните им права на заетост, жилищно настаняване и социален живот. Ние всички имаме
своята роля, всеки в нашите съответни нива, в борбата с расизма. На този ден, призовавам
държавите-членки, организации на гражданското общество и гражданите да надигнат глас и да
действат за премахване на расовата дискриминация, тъй като това е задължително условие за
изграждане на по-всеобхватно, по-толерантно, а оттам и по-силно и по-устойчиво общество.

