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Το Πρόγραμμα για την καταπολέμηση του ρατσισμού ξεκίνησε κατά τη διάρκεια του απαρτχάιντ, 

αλλά η καταπολέμηση της ξενοφοβίας εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο των Εκκλησιών
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Γενεύη, 9 Δεκεμβρίου 2021 

 

Όταν το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών (WCC) εγκαινίασε, το 1971, το Πρόγραμμα για την 

Καταπολέμηση του Ρατσισμού μετά από χρόνια διεξοδικών θεολογικών προβληματισμών και 

προσευχών, οι επιζήμιες ρατσιστικές πολιτικές του απαρτχάιντ της Νότιας Αφρικής ήταν σε πλήρη 

εξέλιξη. Το πρόγραμμα έφερε το WCC στο επίκεντρο της υφηλίου. Ωστόσο, ο ρατσισμός δεν ξεκίνησε 

πριν από 50 χρόνια. Και δεν τελείωσε με την εκδίωξη του απαρτχάιντ στα τέλη του 20ού αιώνα. Κατά 

τη διάρκεια εκείνης της εποχής, πρόσωπα όπως οι βραβευμένοι με Νόμπελ Ειρήνης Αρχιεπίσκοπος 

Desmond Tutu και ο Nelson Mandela καταπολέμησαν τον ρατσισμό μέσα στην κοινωνία και την 

εκκλησία. 

 

Ο σημερινός αναπληρωτής γενικός γραμματέας του WCC, Αιδ. Καθ. Δρ. Ioan Sauca, είπε στις 7 

Δεκεμβρίου στη Γενεύη κατά την έναρξη της υβριδικής τριήμερης Διάσκεψης για τις φυλετικές 

διακρίσεις και την ξενοφοβία, ότι «η αμαρτία του ρατσισμού ήταν πάντα μια μεγάλη ανησυχία για το 

WCC. Τα γεγονότα της περασμένης δεκαετίας καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για συντονισμένες 

προσπάθειες για να μετριαστεί αυτή η κατάσταση και ιδανικά για να ξεπεραστεί".  

 

Δέσμευση και πάθος 

 

Μιλώντας σε μια ομάδα από όλον τον κόσμο (που είχε προσκληθεί και συμμετείχε στη διαβούλευση), 

ο Σάουκα αναγνώρισε «τις ιδιαίτερες δεξιότητες, τη δέσμευση και το πάθος» που διαθέτουν, 

υπηρετώντας τις εκκλησίες και τον κόσμο (τις κοινωνίες), για να ξεπεραστεί ο ρατσισμός και η 

ξενοφοβία. 

 

 «Είναι η ελπίδα και προσεύχομαι να χρησιμοποιήσετε αυτές τις ημέρες της διαβούλευσης για να 

μας βοηθήσετε να εμβαθύνουμε την κατανόησή μας για τη βαρύτητα αυτού του φαινομένου σε όλες 

τις περιοχές του κόσμου και να αναπτύξουμε μηχανισμούς που απαντούν σε αυτά τα κακά», είπε ο 

Σάουκα. 

 

 «Γνωρίζουμε ότι ο ρατσισμός και η ξενοφοβία είναι πανδημίες εδώ και πολύ καιρό και 

εκδηλώνονται σε όλες τις περιοχές αυτού του κόσμου. Πολλές ομάδες του λαού του Θεού έχουν 

υποφέρει στο παρελθόν, υποφέρουν στο παρόν και θα υποφέρουν στο μέλλον αν δεν αναλάβουμε 

δράση». 

 

Ο Σάουκα είπε ότι οι εκκλησίες γνωρίζουν τις εμπειρίες ανθρώπων αφρικανικής καταγωγής, 

αυτόχθονων πληθυσμών, ανθρώπων ασιατικής καταγωγής, των Ρομά, των Νταλίτ και πολλών άλλων 

ομάδων. 

 

Η επικεφαλής της κεντρικής επιτροπής του WCC, Δρ Agnes Abuom, παραβρέθηκε στο συνέδριο, 

αναφέροντας ότι το αρχικό ζήτημα που τέθηκε από αυτό που έγινε το Πρόγραμμα για την 

Καταπολέμηση του Ρατσισμού ήταν η υποστήριξη της απελευθέρωσης, τελικά, των κρατών και η 

προσπάθεια αντιμετώπισης του ρατσισμού. 

“Αλλά τελικά, επικεντρώθηκε (το Πρόγραμμα) στους καταπιεσμένους που απελευθερώθηκαν και με 

αυτή την έννοια, το πετύχαμε», είπε η Abuom. Αλλά τώρα ο κόσμος πρέπει να αντιμετωπίσει τον 

ρατσισμό με διαφορετικό τρόπο. 
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«Και τώρα που όλοι οι οικονομικοί παράγοντες, τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής, η ανισότητα», 

είπε η Abuom, «απειλούν τη ζωή σε όλο τον κόσμο, τα ζητήματα του ρατσισμού έχουν επανέλθει 

στην επιφάνεια με διαφορετικό τρόπο». 

 

«Στο τέλος της ημέρας, αν δεν αλλάξουμε, δεν είναι καν ο ρατσισμός που θα μας σκοτώσει. Είναι ο 

τρόπος σχέσης μας με τη δημιουργία και ο πλανήτης εξαφανίζεται μαζί με όλους μας», είπε ο 

Abuom.  

 

«Έτσι χρειαζόμαστε μια μεταμόρφωση του μυαλού μας, μια ανανέωση του μυαλού μας, όπως λέει ο 

Παύλος. 

 

«Ως εκ τούτου, χρειαζόμαστε μια ομολογία ή μετάνοια που να αναγνωρίζει τη δημιουργία του Θεού 

στο σύνολό της. Γι' αυτό σήμερα, αυτό το θέμα είναι πολύ πιο επιτακτική ανάγκη». 

 

Η παγκόσμια ομάδα έχει συμμετέχοντες από μέρη όπως η Γκάνα, η Ινδονησία, ο Καναδάς και η 

Βρετανία. Θα αναλύσουν και θα αξιολογήσουν προηγούμενες και παρούσες στρατηγικές και 

δραστηριότητες και θα περιγράψουν τα τρέχοντα μέτωπα μάχης για την υπέρβαση του ρατσισμού, 

των φυλετικών διακρίσεων και της ξενοφοβίας. Πολλοί από αυτούς μίλησαν για το πώς ως έγχρωμοι 

άνθρωποι έχουν υποστεί ρατσισμό σε ανοιχτές και λεπτές μορφές. 

 

Μελλοντικές εργασίες για τον ρατσισμό 

 

Η διαβούλευση εξετάζει προτάσεις και συστάσεις προς τα διοικητικά όργανα του ΠΣΕ σχετικά με 

μελλοντικές εργασίες για την αντιμετώπιση του ρατσισμού, των φυλετικών διακρίσεων και της 

ξενοφοβίας, ειδικά κατά τη διάρκεια κρίσιμων οικουμενικών συνομιλιών. 

 

Μέρος της δουλειάς της ομάδας θα μοιραστεί στην 11η Συνέλευση του WCC στην Καρλσρούη της 

Γερμανίας το 2022. 

 

Διάφορα ρατσιστικά γεγονότα που συγκλόνισαν τον κόσμο πυροδότησαν τη διεξαγωγή της 

συνάντησης. 

 

Μια σφαγή στην Αφρικανική Μεθοδιστική Επισκοπική Εκκλησία Emanuel στο Τσάρλεστον της Νότιας 

Καρολίνας στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 17 Ιουνίου 2015 κατέπληξε τον κόσμο, ειδικά το οικουμενικό 

κίνημα, καθώς οι άνθρωποι συνειδητοποίησαν πόσο ο βίαιος ρατσισμός αποκτούσε έλξη 

παγκοσμίως. 

 

Εκείνη την ημέρα, ένας 21χρονος λευκός υπέρμαχος της υπεροχής Dylann Roof σκότωσε εννέα 

Αφροαμερικανούς Χριστιανούς που είχαν συγκεντρωθεί για μια Βιβλική Μελέτη. 

 

Αυτό το τραγικό γεγονός οδήγησε το WCC να προσκληθεί από το Εθνικό Συμβούλιο των Εκκλησιών 

του Χριστού στις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιήσει μια επίσκεψη αλληλεγγύης για να 

επισκεφθεί τις πληγές που προκαλούνται από αδικίες που συμβαίνουν στον κόσμο. 

 

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε αποικισμένες περιοχές, όπου οι αυτόχθονες πληθυσμοί και οι μη ευρωπαίοι 

μετανάστες αντιμετωπίζουν φυλετικές διακρίσεις σε πολιτικό, οικονομικό, θρησκευτικό και 

κοινωνικό τομέα. 

 

Ο Σεβασμιώτατος Δρ Olav Fykse Tveit, ο οποίος ήταν γενικός γραμματέας του WCC το 2015, μίλησε 

μέσω βίντεο στην υβριδική διάσκεψη. Ο προεδρεύων επίσκοπος της Εκκλησίας της Νορβηγίας είπε, 

για τον ρατσισμό και την ξενοφοβία, «Αυτό είναι ένα ζήτημα για όλες τις ηπείρους, για όλες τις 

εκκλησίες». 
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Πρωτοβουλίες στις ΗΠΑ και τη Νότια Αφρική 

 

«Ορισμένες από τις πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες προήλθαν από διάφορες περιοχές στις 

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αλλά και από τη Νότια Αφρική, σε άλλα μέρη του κόσμου», είπε ο 

Tveit, αναφέροντας και την Ινδία. 

 

«Η πρόκληση σήμερα είναι ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά ευρύ ζήτημα», είπε ο Tveit. «Επηρεάζει 

τόσα άλλα μέρη του κόσμου», είπε, και σχετίζεται με την ισότητα των φύλων και την υγεία, για 

παράδειγμα, στην άνιση διανομή εμβολίων. 

 

Αυτή η 50ή επέτειος του Προγράμματος για την Καταπολέμηση του Ρατσισμού συμπίπτει με την 

έναρξη του Προγράμματος για την Υπέρβαση του Ρατσισμού, των Φυλετικών Διακρίσεων και της 

Ξενοφοβίας. 

 

Ξεκινά λόγω της αύξησης της φυλετικής αδικίας, των εγκλημάτων και της βίας με ρατσιστικά κίνητρα 

και της συνεχιζόμενης ενίσχυσης ακροδεξιών λαϊκιστικών-εθνικιστικών πολιτικών κινημάτων που 

διαδίδουν ιδεολογίες που είναι ρατσιστικές και ξενοφοβικές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετάφραση από τα αγγλικά εκπονηθείσα από την Ευθαλία Παππά, συνεργάτιδα της Συνοδικής Επιτροπής 

Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων. 


