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“E pluribus unum.” «Από τους πολλούς ο ένας.» Αρχικά, αυτό το ρητό των 13
γραμμάτων που είναι αποτυπωμένο σε όλα τα κέρματα και δολάρια των ΗΠΑ
αναφέρεται στην ένωση των 13 πολιτειών για να δημιουργήσουν μια ομόσπονδη
χώρα. Σήμερα, το σύνθημα κατέληξε να σημαίνει ότι από τους πολλούς λαούς,
φυλές, θρησκείες, γλώσσες και καταγωγές έχει προκύψει ένα ενιαίο έθνος. Οι
Ηνωμένες Πολιτείες αντλούν δύναμη από την ποικιλομορφία του πληθυσμού τους
και δράττεται ευκαιριών, όπως το Μήνα Εθνικής Αφρο-Αμερικανικής Ιστορίας για
να τιμήσει τις διαφορές.
Αυτός ο μήνας σηματοδοτεί τον 40ο χρόνο που οι Ηνωμένες Πολιτείες γιορτάζουν
το Μήνα Εθνικής Αφρο-Αμερικανικής Ιστορίας ως ένα τρόπο να αναγνωρίσουν
την προσφορά των Αφρο-Αμερικανών. Κάθε Φεβρουάριο, τιμούμε τις θυσίες και
γιορτάζουμε τα επιτεύγματα των Αφρο-Αμερικανών από όλα τα κοινωνικά
στρώματα και καθόλη την ιστορία της Αμερικής, από τον Επαναστατικό πόλεμο
μέχρι το κίνημα κατάργησης τις δουλείας και τις πορείες για πολιτικά δικαιώματα
που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Είναι μια ευκαιρία να αναγνωρίσουμε τις
σημαντικές συνεισφορές Αφο-Αμερικανών στον πολιτισμό, τις επιχειρήσεις, την
επιστήμη, τη μουσική, την τέχνη και την πολιτική ζωή της χώρας μας. Πέρα από
αυτό ο Μήνας Εθνικής Αφρο-Αμερικανικής Ιστορίας, είναι κάτι περισσότερο από
αυτό. Είναι μια ευκαιρία να συνειδητοποιήσουμε ότι η διαφορετικότητα και ο
πλουραρισμός προωθούν τη δημοκρατία. Όπως έχει αναφέρει ο Πρόεδρος
Ομπάμα «η διαφορετικότητα της Αμερικής είναι η δύναμή μας.»
Ο πλουραλισμός ως πολιτική φιλοσοφία ενσαρκώνει την ειρηνική συνύπαρξη
διαφορετικών συμφερόντων, πεποιθήσεων και τρόπων ζωής σε ένα πολιτικό
σώμα. Οι Αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι, Δημόκριτος και Επίκουρος έθεσαν ευθέως
μια «πολλαπλότητα των κόσμων», ενώ οι ιστορικοί Ηρόδοτος και Ξενοφών
σημείωσαν τις πολιτισμικές διαφορές των Ελλήνων τότε και των γειτόνων τους
στην Αίγυπτο και Περσία. Η ζωή ήταν και είναι η αλληλοεπίδραση δοαφορετικών
εθνικών, θρησκευτικών γλωσσικών και πολιτιστικών ομάδων. Κατ’ επέκταση, ο
πολιτικός πλουραρισμός μπορεί να κατανοηθεί ως η συμμετοχή αυτών των
πολλών και συχνά ανταγωνιστικών ομάδων στις πολιτικές διαδικασίες μιας χώρας,
που εξισορροπούν διαφορετικά ταξικά, φυλετικά, εθνικά και πολιτιστικά
συμφέροντα. Μια πολλαπλότητα των απόψεων και των προοπτικών συμβάλλει σε
καλύτερες αποφάσεις, σε μια καλύτερη χώρα και σε ένα καλύτερο κόσμο.

Βεβαίως, το παρελθόν της Αμερικής και δυστυχώς, ακόμα και το παρόν μας,
χαρακτηρίζονται από στιγμές όπου αποτυγχάνουμε να ανταποκριθούμε στις
καλύτερες μας προσδοκίες. Το έργο της καταπολέμησης της μισαλλοδοξίας και
της τελειοποίησης του πολιτικού μας συστήματος συνεχίζεται ακόμα και
περιπτώσεις όπως το Μήνα Εθνικής Αφρο-Αμερικανικής Ιστορίας χρησιμεύουν να
μας υπενθυμίζουν πόση δουλειά απομένει να γίνει. Αλλά, είναι επίσης μια
ευκαιρία να είμαι περήφανη, που εγώ, η θυγατέρα ενός Ιρλανδού μετανάστη
αποκαλώ τις Ηνωμένες Πολιτείες «πατρίδα» όπως έκανε η Ρόζα Πάρκς, που
αρνήθηκε να παραχωρήσει τη θέση της σε ένα λευκό επιβάτη λεωφορείου στο
Μπίρμιγχαμ της Αλαμπάμα, σε μια απαίτηση της ισότητας. Το ίδιο με την
ποιήτρια Μάγια Αγγέλου, το νομικό Θέρσγκουντ Μάρσιαλ, το μουσικό Λούης
Άρμστρονγκ, την αστροναύτη Μέη Τζέμισον και τον συνάδελφο διπλωμάτη
Τέρενς Τοντμαν, που ήταν ο πρώτος μαύρος Αμερικανός που υπηρέτησε ως
πρέσβης των ΗΠΑ σε έξι διαφορετικές χώρες ανά την υφήλιο.
Για να ευημερίσουν, πολυπολιτισμικές πλουραριστικές κοινωνίες απαιτούν
συναίνεση σε ορισμένες αρχές, συμπεριλαμβανομένων του σεβασμού στη
διαφορετικότητα, δέσμευση στην καταπολέμηση της προκατάληψης και των
διακρίσεων και προώθηση της ανεκτικότητας. Ελπίζω ότι ο Μήνας Εθνικής
Αφρο-Αμερικανικής Ιστορίας στις Ηνωμένες Πολιτείες θα επνεύσει ανθρώπους
παντού να φθάσουν σε μια μέρα κατά την οποία κανένα πρόσωπο δεν θα κρίνεται
από ό,τι δήποτε άλλο, παρά από το περιεχόμενο του χαρακτήρα του.
Για περισσότερες πληροφορίες για τον Μήνα Εθνικής Αφρο-Αμερικανικής
Ιστορίας, επισκεφθείτε http://www.africanamericanhistorymonth.gov
* Η Καθλήν Αν Ντόχερτυ είναι πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Κύπρο.

