PREDSUDOK
Pokiaľ si utvoríš mienku o niekom, koho
ešte nepoznáš, na základe prijatých charakteristík skupiny, ku ktorej podľa Teba
patrí, tak si zaujatý/á, máš predsudky.
Pokiaľ si zaťažený/á predsudkami, budeš
náchylný/á vidieť len tie veci, ktoré súhlasia s Tvojimi predstavami, a tak budeš len
posilňovať svoju zaujatosť a stereotyp,
v ktorý veríš.

MENŠINA
Je to skupina osôb žujúcich v štáte, v ktorom sa nenarodila. Jej príslušníci majú spoločné etnické, náboženské či jazykové charakteristiky, ktoré ich odlišujú od zvyšku
obyvateľstva. Niekedy môžeš rozoznávať
menšinu nie podľa jej percentuálneho
zastúpenia v určitej oblasti, ale podľa jej
pozície v sociálnej, ekonomickej sfére.

SOLIDARITA
Môžeme ju definovať ako súdržnosť, spoluúčasť rôzneho stupňa (sympatia, morálna podpora, materiálna pomoc, spolupráca), ktorú voči sebe prejavujú štáty,
národy, národnosti, skupiny ľudí, jednotlivci.
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KORENE RASIZMU

ČO JE TO XENOFÓBIA ?

DEFINÍCIA DISKRIMINÁCIE

Rasizmus vyplýva hlavne z nevedomosti a neznalosti
životného štýlu a spôsobu myslenia iných ľudí. Žiadny človek sa nenarodí ako rasista, vplyv na to má
jednoznačne jeho okolie, rodina, priatelia ako aj
atmosféra v spoločnosti. Mnohí ľudia, ktorí o sebe
tvrdia, že sú rasisti sa nikdy bližšie nestretli s príslušníkmi inej rasy. Rasistické a fašistické teórie sa opierajú o vykonštruované
teórie využívajúce strach ľudí zo všetkého odlišného.

Termínom xenofóbia označujeme strach
z neznámeho, alebo nepriateľstvo ku všetkému cudziemu, cudzincom. Je zložené z dvoch gréckych
slov - xeno znamená cudzí, týkajúci sa cudzieho
a fóbia, čo môžeme preložiť ako chorobný strach
pred niečím, niekým.

Diskriminácia je súdenie niekoho a zasiahnutie voči
nemu na základe zjavne bezvýznamných charakteristík ,ako je napríklad farba kože, pohlavie, sexuálna
orientácia, národnosť, sociálna trieda, etnická príslušnosť a podobne.

Rasizmus a fašizmus ponúka na prvý
pohľad jednoduché a rýchle riešenia všetkých problémov, tieto riešenia sa však vo svojich dôsledkoch
obracajú proti princípom ľudskosti a popierajú všetky humánne základy našej civilizácie. Žiadny problém nemožno riešiť bez hlbšieho pochopenia súvislostí a príčin problému. Jediné, čo
ponúkajú extrémistické ideológie ako
rasizmus či fašizmus sú primitívne
heslá, tupé násilie a stádovité myslenie, ktoré dokáže niektorých ľudí
strhnúť.

Strach je nesmierne silná emócia. A hoci môže byť
neopodstatnený a zbytočný, môže spôsobiť, že človeka svojím spôsobom ochromí. Človek ochromený
strachom neuvažuje rozumne. Cíti potrebu sa brániť. Brániť sa niekedy neprimeranou formou. Sám
akoby sa snažil prípadným problém predísť vlastnou
agresiou, alebo nenávistným postojom voči novotám, cudzincom, zmenám. Ak sa človek s takýmto
strachom nevyrovná, stáva sa nenávisť voči všetkému cudziemu dominantnou črtou osobnosti.

PRIAMA DISKRIMINÁCIA
Je konanie, ktorým niekto priamo znevýhodňuje určitú osobu pre jej určitú vlastnosť alebo danosť. Priamou diskrimináciou by bolo aj odmietnutie ošetrenia,
alebo poskytnutie zdravotnej starostlivosti v nižšej
kvalite pacientke alebo pacientovi, pre ich príslušnosť
k určitej etnickej skupine.

NEPRIAMA DISKRIMINÁCIA
Nepriama diskriminácia je niečo, čo navonok môže vyzerať
ako rovnaké zaobchádzanie,
avšak pri bližšom skúmaní má
diskriminačný efekt.

