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ΤΑ ΠΡΟΣΦΑΤΑ περιστατικά φυλετικών 
διακρίσεων και που συνεχίζονται με με-
γαλύτερη συχνότητα στο Νότιο Μπρίσμπαν 
υποχρέωσαν την πρωθυπουργό Τζούλια 
Γκίλαρντ να ανακοινώσει την παρέμβαση 
της κυβέρνησής της και τη λήψη μέτρων για 
την αποκατάσταση της τάξης και ασφάλειας 
των πολιτών. «Οι πρόσφατες συγκρούσεις 
ανάμεσα σε Αμπορίτζινις και Πασίφικ Άϊλα-
ντες στο Woodridge, Νότια του Μπρίσμπέ-
ιν μας υποχρεώνουν να εξετάσουμε νέες 
προτάσεις για την προστασία της κοινωνίας 
μας από φυλετικές διακρίσεις», τόνισε η κα 
Γκίλαρντ. Σίγουρα πλανώνται ή ονειροπο-
λούν όσοι νομίζουν ότι η Αυστραλία είναι 
μια πολιτισμική κοινωνία, μια υποδειγμα-
τική κοινωνία μέσα στην οποία τα πάντα 
κινούνται με αρμονία. Ο ρατσισμός είναι 
μέσα στο υποσυνείδητο της αυστραλιανής 
κοινωνίας, που ένα έναυσμα από κάποιο 
περιστατικό είναι αρκετό για να φέρει το 
ρατσισμό στο συνειδητό και στην επιφάνεια 
με κάποιο τρόπο έκφρασης. Υπάρχει αντί-
δοτο στο ρατσισμό;

ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ «Εξηγώντας τον ρατσι-
σμό στην κόρη μου» ο Ταχάρ Μπεν Τζελούν 
είναι κατηγορηματικός: «Ναι, υπάρχει εμβό-
λιο κατά του ρατσισμού»! Πριν έρθουν οι με-
τανάστες μπαμπά, υπήρχε ρατσισμός; Ο ρα-
τσισμός κόρη μου υπάρχει όπου υπάρχουν 
άνθρωποι. Δεν υπάρχει ούτε μια χώρα που 
να μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι απαλλαγ-
μένη από το ρατσισμό. Ο ρατσισμός αποτελεί 
μέρος της ιστορίας των ανθρώπων. Είναι 
σαν τις αρρώστιες. Καλύτερα να γνωρίζεις 
την ύπαρξή του και να τον απορρίπτεις, να 

τον αποκρούεις. Πρέπει να αυτοελέγχεσαι 
και να λες: «Εάν φοβάμαι τον ξένο, θα με φο-
βηθεί και αυτός». Είσαι πάντα ξένος ως προς 
κάποιον άλλο. Να μάθουμε να ζούμε μαζί, 
αυτό είναι το αντίδοτο στο ρατσισμό.

ΕΓΩ δεν θέλω να μάθω να ζω με την 
Κάρολ. Είναι κακιά και ψεύτρα, δεν θέλει 
να κάτσει στο ίδιο θρανίο με την Σελίν και 
συνεχώς βρίζει τις μουσουλμάνες. Κόρη 

μου οι γονείς της Κάρολ δεν την μεγάλω-
σαν σωστά. Ίσως και οι ίδιοι να μην είχαν 
τύχει καλής ανατροφής. Δεν πρέπει να της 
φέρεσαι όμως όπως φέρεται εκείνη στην 
Σελίν. Πρέπει να της μιλάς, να της εξηγείς 
γιατί έχει άδικο. Αν δεν μπορείς να το κάνεις 
μόνη σου, ζήτα από τη δασκάλα σου να συ-
ζητήσετε αυτό το πρόβλημα στην τάξη. Γιατί 
ξέρεις, γλυκιά μου, μόνο σε ένα παιδί μπο-

ρείς να παρέμβεις για να διορθώσεις τη συ-
μπεριφορά του. Με τους μεγάλους είναι πιο 
δύσκολο. Γιατί μπαμπά; Γιατί κόρη μου ένα 
παιδί δεν γεννιέται με τον ρατσισμό στο κε-
φάλι του. Συνήθως επαναλαμQβάνει αυτό 
που λένε οι γονείς του. Από τη στιγμή που 
θα μεγαλώσει όμως ο άνθρωπος δεν αλ-
λάζει. Το είπε ένας φιλόσοφος, Σπινόζα τον 
έλεγαν. Με δικά μας λόγια, θα λέγαμε: «Δεν 
μπορείς να αλλάξεις τις ρίγες μιας ζέβρας». 
Ένας ενήλικος που πιστεύει στην ανισότη-
τα των φύλων δύσκολα αλλάζει. Ένα παιδί 
όμως μπορεί να αλλάξει.

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ είναι φτιαγμένο γι’αυτό, για 
να μάθει στα παιδιά ότι οι άνθρωποι γεν-
νιούνται και παραμένουν ίσοι στα δικαιώ-
ματα και οι διαφορές αυτές  που υπάρχουν 
είναι πλούτος, όχι μειονέκτημα. Αναρω-
τιέμαι αν ο ρατσιστής ξέρει ότι έχει άδικο. 
Θα μπορούσε να το καταλάβει αν έκανε τον 
κόπο να διερωτηθεί: Είναι αλήθεια ότι εί-
μαι ανώτερος από τους άλλους; Υπάρχουν 
ομάδες ανθρώπων κατώτερων από εμένα; 
Θα τον βοηθούσε πολύ αν δεχόταν να τα-
ξιδέψει. Θα συνειδητοποιούσε τότε σε ποιο 
βαθμό διαφέρουν οι κουλτούρες και ταυτό-
χρονα πόσο όμορφες είναι όλες και πλού-
σιες. Άρα υπάρχει ελπίδα να καταπολεμή-
σουμε το ρατσισμό.

ΠΡΕΠΕΙ να καταπολεμήσουμε το ρατσι-
σμό, γιατί ο ρατσιστής είναι ταυτόχρονα κίν-
δυνος και θύμα. Κίνδυνος για τους άλλους 
και θύμα του εαυτού του. (Απόσπασμα από 
το βιβλίο του Μαροκινού συγγραφέα Ταχάρ 
Μπεν Τζελούν «Εξηγώντας τον ρατσισμό 
στην κόρη μου»).
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