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Sistemli ırkçılıkla ve ayrımcılığın diğer biçimleriyle mücadele hakkında açıklama
George Floyd’un 25 Mayıs 2020’de Minneapolis’te polisin elinde ölümünün ardından dünyanın her
tarafında insanlar, toplumlarımızdaki sistemli ırkçılığın sürekli –fakat çoğu zaman görünmez- şiddetini
bir kez daha hatırladı. Çok ihtiyaç duyulan bir küresel diyalog bu olayla başladı. Bu konuşmalar bilim de
dahil olmak üzere toplumun her kesimine taşınmalı.
Uluslararası Bilim Konseyi (The International Science Council, ISC) kapsayıcılık ve çeşitlilik ilkelerini
korumayı, bilimin özgürce ve sorumlulukla yapılmasını savunmayı, fırsat eşitliğini teşvik etmeyi
amaçlıyor ve ayrımcılığın her şekline karşı çıkıyor. Konsey, bilim kurumları içinde ırkçılığa ve diğer her
türlü önyargılı tavra maruz kalan meslektaşların, uğradıkları haksızlık karşısında duydukları acıyı
paylaşıyor. Sessizlik ve eylemsizliğin ayrımcı davranışların sürmesine yol açtığını biliyoruz; dünyanın her
yerinde bilim sistemlerinde gerekli değişimleri savunarak eşitlik ve adaleti destekleyecek şekilde
(yeniden) harekete geçmenin bizim de sorumluluğumuz olduğunu kabul ediyoruz.
Tüm üyelerimizi ve uluslararası partnerlerimizi bizimle birlikte acilen harekete geçmeye davet ediyoruz:
bilimde ayrımcılığa dair mevcut bilgiyi derleyelim, bilim kurumlarının içinde ve ötesinde küresel bir
diyalog içinde olalım, bilimde sistemli ayrımcılığı düzeltmeyi hedefleyen diğer somut adımlar üstünde
uzlaşalım.
Dünya çapındaki sorunlara çözüm bulmak bilimde dünya çapında işbirliği gerektiriyor. Bu işbirliğinin
kapsayıcı ve adil bir sistemle desteklenmesini sağlamak için hep birlikte çalışmalıyız.
Bilimde Özgürlük ve Sorumluluk İlkesi, Uluslararası Bilim Konseyi tüzüğünde koruma altındadır. Buna
göre bilimin özgürce ve sorumlulukla yapılması bilimin ilerleyişi ve hem insanın hem de çevrenin iyi
olma hali açısından temel önemdedir. Bilimin bu şekilde yapılması her yönüyle, bilim insanlarının
hareket, örgütlenme, ifade ve iletişim özgürlüğüne sahip olmalarını, bunun yanı sıra verilere, bilgilere
ve diğer araştırma kaynaklarına eşit şekilde ulaşabilmelerini gerektirir. Bilim çalışmalarının
dürüstlükle, saygıyla, eşitlikle, güvenilir ve şeffaf şekilde, faydaları kadar olası zararları da tanınarak
yürütülebilmesi ve aktarımı için her düzeyde sorumluluk gerekir.
Konsey özgür ve sorumlu bilimi savunurken bilime ve bilimin faydalarına erişim konusunda fırsat
eşitliğini teşvik eder; etnik köken, din, vatandaşlık, dil, siyasi görüşler ve diğer görüşler, cinsiyet,
toplumsal cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, engellilik ve yaş gibi etkenlere dayalı ayrımcılığa karşı çıkar.
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Uluslararası Bilim Konseyi (The International Science Council, ISC), eşsiz bir üyelik gücü ve tüm dünyadan katılımla bilimde 40
uluslararası birlik ve dernek ile, Akademiler ve Araştırma Konseyleri de dahil olmak üzere ulusal ve bölgesel 140’tan fazla
bilim kurumunu bir araya getiren bir sivil toplum kuruluşudur.
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