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Dialog ve Gelişme için Kultür Farklılaşması Dünya Günü
dolayısı ile
Unesco Genel Direktörü Irina Bokova’nın Mesajı
70 yıl önce Unesco kurucuları inandıkları basit bir şeyi dile getirdiler : halklar arasındaki güvensizlik ve
anlaşmazlıklar birbirlerini karşılıklı olalarak anlayamamaktan kaynaklanıyor, barış için çabalar, kültürler ve
halklar arasında karşılıklı birbirlerini daha iyi tanıma, daha iyi ve güçlü anlaşabilmeyi gerektiriyor.
Kültür farklılıkları sahip olduğumuz ortak noktalardandır ve insanlık için büyük bir şanstır. Bu farklılık
yenilenmeyi ve dinamizmi sağlar, yenilemenin ve gelişimin motorudur. Keşfetme ve birlikte çalışma için
dialoga davettir. Bu farklılaşmış dünyada kültürlerin yok edilmesi bir suçtur, ve tektiplilik çıkışı olmayan bir
yoldur : bizi zenginleştiren bu farklılığın, ve bizi bir araya getiren insan haklarının güçlendirilmesi için
çabalamamız gerekmektedir.
Kültürel çeşitlilik ve insan hakları arasındaki bu bölünmez bağ, 2001 yılındaki Anganistan Bamiyan’daki
Buda heykellerinin yok edilmesi konusuna vurgu yapılarak Unesco’nun Kültür Farklılığı konusundaki
Uluslarası Deklarasyonu ile tekrar hatırlatıldı. Bu metin globalleşen dünyamızda birlikte yaşama için bir yol
haritasıdır. Kültür farklılığına ve insan haklarına saygının birbirinden ayrılamaz oldukları gerçeğini de
doğrulamaktadır.
Günümüzde hala kültür farklılıkları ekstremistler tarafından saldırıya uğramakta, kültür varlıkları yok
edilmekte, ve azınlıklara zülmetmektedirler. Bu suçlar, fikir özgürlüğünü ve insan yaratıcılığının sonsuz
kapasitesi oldukları için, kültür farklılıklarının her zaman insan haysiyeti düşmanları tarafından yok edilmek
istendiği inancımızı güçlendirmektedir. Bu bağı korumamız gerekmektedir. Bu farklılıları, fikir çokluğunu ve
inançları yasaklamak isteyenlere karşı reksiyon olarak, bu hürriyeti korumamız gerekmektedir, ve bunu da
kültürlerimizi zenginleştirerek ve yarattıklarımızı çoğaltarak sağlamalıyız.
Diyalog ve Gelişme için Kültür Farklılaşması Dünya Gününün anlamı budur. Farklı dillerimizin,
geleneklerimizin yaratıcılık kapasitesini göstermek için de bir fırsattır. Ve reaksyonumuz, daha fazla
ayrışmamız yerine, bu farklılığın zenginleşmesini, güçlenmesini sağlayacak şekilde olmalıdır. Unesco’nun 70
yıl önceki Anayasasının sözleri eskimiş değildir : diyalog tüm yanlış anlamaları giderir ve barış ile gelişmeye
sonsuz sayıda imkanlar sağlar.
Irina Bokova
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