Mahatma Gandhi Emberi Jogi Egyesület

Black Lives Matter! Konferencia 2020. november 6.

2020. november 6-án a Mahatma Gandhi Emberi Jogi Egyesület
konferenciát rendezett a Black Lives Matter program keretében.

A konferencia témája Magyarországon, a történelem folyamán
elõforduló különféle diszkriminációk elemzése volt. A konferenciát néhány nappal azután tartották,
hogy a sajtóban megjelent egy írás, amely kifejezetten rasszista, negatív módon
nyilatkozott a Magyarországon élõ bevándorlókról.

A résztvevõk között parlamenti képviselõ is volt (Bõsz
Anett) és egy alpolgármester. Beszéltek saját tapasztalataikról és a
társadalomban uralkodó állapotokról, megemlítve annak szükségességét, hogy ezt
az országgyûlésben is hangoztatni kell.

A kerekasztal beszélgetés kitért a diszkrimináció és
elõítéletek különféle megjelenésére, afrikai, roma, zsidó származású résztvevõk
beszéltek saját negytív tapasztalataikról.

A fórumon ehangzott, hogy a gyûlöletbeszéd és intézményes az
rasszizmus az elnyomás és radikalizálódás legerõsebb forrása. Ez vezetett a
XVlll. és XX. századi népirtásokhoz Európában és az Amerikai Egyesült Államokban.
A transzatlanti rabszolga-kereskedelemmel is foglalkozott a konferencia.

Hogy a történelem ne ismételje meg önmagát, a rossz
szándékok kioltására gyakran kell érzékenyítõ, oktató programokat rendezni. A
fórum résztvevõi között voltak a Nemzetközi Marxista Szövetség, Meyers
(antirasszista program), kisebbségi csoportok képviselõi, valamint tanárok.

A konferencia videón rögzítésre került, hamarosan
megtekinthetõ lesz a Youtube-on is.

A képek itt láthatók!
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6th November 2020 - The conference "Black and White against racism. How can we combat racism in Hungarian
society?", In a society breathing on discrimination beyond colour, how does one triumph over fascism?

On 6 November 2020 The Mahatma Gandhi Human Rights organised the conference in Budapest which was the part of
Black Lives Matter program. Partners and networks of the Mahatma Gandhi Human Rights organisation met at 3 pm in
an engaging forum to mitigate on issues of race and all forms of historical discrimination in Hungary.

The profound discussion comes a few days after a media report published a controversial article explicitly discriminating
on race and negatively reflecting on immigrants in the state.

In attendance were key government representatives including a Member of Parliament (Bõsz Anett) and a Vice Mayor.
They thoughtfully accounted on personal experiences and realities of the issues prevailing in society with a view of
echoing the issues to parliament.

Conversations under the Black Lives Matter program, saw a different dimension of round table dialogue on all forms of
discrimination beyond colour making it a Black and White subject on prejudices. Distressing and personal encounters
were described by victims from African, Gypsy, Roma and Jewish descent.

Matters highlighted in the forum included ways of altering hate speech and institutional racism as the most powerful
source of domination and radicalisation. This was described as the most hierarchical cause of mass executions in the
history of genocides in the 18th and 20th Century in the USA and Europe respectively. The Atlantic slave trade was also
discussed.

In a strive to avoid a repeat of history, frequent forums will be made to sensitise, educate and curb the ill vice. Groups
represented at the forum included International Marxist Organisation, Meyers (Anti-Racism program), teachers and other
minority groups.

The conference was recorded and later on it will be uploaded on youtube so it can reach more people.
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