


 Ο ρατσισμός  είναι  το  δόγμα  που  αναπτύσσεται  σε  συνδυασμό με 
 συγκεκριμένα γνωρίσματα  "traits",  όπως  π.χ.  εθνικά, θρησκευτικά, 
πολιτιστικά  κ.λπ.,  προκειμένου να αναγάγει  μια  ομάδα  αντίστοιχα  (
κοινωνική, φυλετική, θρησκευτική),  ως  υπέρτερη άλλων. 

 Σήμερα, η  λέξη  ρατσισμός  χρησιμοποιείται  για  να  περιγράψει  τις  
πράξεις  μιας ομάδας  ανθρώπων  εναντίον  μίας  άλλης  ομάδας. 

 Έτσι, οι  ρατσιστές  υποστηρίζουν  την διαφορετικότητα  των  φυλών.
 Η  αρχική  ονομασία  της  λέξης προέρχεται  εκ της ιταλικής ("ράτσα") 

razza = φυλή.
 Η ρατσιστική θεωρία διαβεβαιώνει οτι  η ανισότητα είναι απόλυτη και  

αμετάβλητη, δηλαδή η  ράτσα  είναι  απο  την  ίδια  της  την  
φύση,ανώτερη ή κατώτερη  σε σύγκριση με  άλλες  ράτσες 
ανεξάρτητα απο  τις  φυσικές συνθήκες  του περιβάλλοντος  και  της 
κοινωνίας. Ο  ρατσισμός  διακρίνεται  σε  φυλετικό  και  σε  κοινωνικό. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%8C%CE%B3%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CE%BB%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%B1




           
 Οι  φυλετικοί  ρατσιστές  θεωρούν  μια  συγκεκριμένη  

ομοιογενή  ομάδα   ανθρώπων  ως  ανώτερη,  για  
παράδειγμα   θεωρούν τους  <<ΛΕΥΚΟΥΣ>> 
ανθρώπους  ανώτερους   απο  τους  <<ΜΑΥΡΟΥΣ>>.

 Τα βασικότερα  αίτια  του  φυλετικού  ρατσισμού  είναι  
πνευματικά, ηθικά, ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά 
και πολιτικά.

 Τα  πνευματικά  αίτια  είναι  κυρίως  η  υιοθέτηση  
ρατσιστικών  αντιλήψεων  στα  πλαίσια  της   
κοινωνικοποίησης  μέσω  των  πρωτογενών  και  
δευτερογενών  κοινωνικών ομάδων  όπως  το σχολείο 
 και  η  οικογένεια. 



 Τα σημαντικότερα αίτια είναι η έλλειψη ουσιαστικής  
ανθρωπιστικής  παιδείας,  που επιτρέπει την 
ετεροκατεύθυνση ομάδων ή ατόμων από επιτήδειους  
και την καλλιέργεια  φανατισμού και ρατσισμού σε 
βάρος άλλων.

 Η  έλλειψη αρχών και αξιών οδηγούν τον άνθρωπο 
στην εξαχρείωση.

 Άλλη βασική αιτία του φυλετικού ρατσιμού προέρχεται 
από  την τάση του ανθρώπου ή ομάδων να 
διατηρούν σε υψηλό επίπεδο την αυτοεκτίμηση και το 
κύρος τους κάτι που ονομάζεται σύμπλεγμα  
ανωτερότητας.



 Επομένως, η υψηλή αυτοεκτίμηση τους  οδηγεί στην 
αναβάθμιση των δικών τους ιδιαίτερων  χαρακτηριστικών  
και στην υποβάθμιση των άλλων.

 Όσον αφορά στις κοινωνίες μέσα στις  οποίες  
αναπτύσσεται  ο φυλετικός ρατσισμός είναι  οι εξισωτικές, 
δηλαδή αγνοούν τις  τυπικές διαφορές μεταξύ των 
ατόμων.

 Εχουν δηλαδή  χαρακτήρα εκμετάλλευσης.  Η ύπαρξη  
μιας μειονότητας σε μια κοινωνία συνεπάγεται την ύπαρξη 
μιας αντίστοιχης κυρίαρχης ομάδας  που απολαμβάνει 
μια ανώτερη θέση και μεγάλα προνόμια



        ΦΥΛΕΤΙΚΟΣ  ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ
 Η  μειονοτική κατάσταση  συνοδεύεται με  αποκλεισμό  

από  την πλήρη  συμμετοχή  στην ζωή  της κοινωνίας. 
Ακόμη, η οικονομική εκμετάλλευση  απο άνθρωπο σε 
άνθρωπο ¨ηθικοποιείται¨ με  την υποτίμηση  του  
εκμεταλλευόμενου.

 Στις  πολυπολιτισμικές κοινωνίες, δεν γίνονται πάντα 
σεβαστά τα  δικαιώματα ατόμων ή ομάδων και στις 
χειρότερες  περιπτώσεις παραβιάζονται και απο τις δύο 
πλευρές.

 Επίσης, παραβιάζονται τα θεσπισμένα δικαιώματα και 
δεν επιτρέπεται πάντα η ελεύθερη έκφραση και ανάδειξη 
όλων των επιμέρους ταυτοτήτων.



 Το φαινόμενο του κοινωνικού ρατσιμού είναι 
πανάρχαιο και παρουσιάστηκε στην αρχαιότητα 
όπου ανθούσε το δουλεμπόριο.

 Στα νεότερα χρόνια την εποχή των ανακαλύψεων 
νέων χωρών και της αποικιοκρατίας όπου οι λευκοί 
πολιτισμένοι εξόντωσαν τους απολίτιστους 
<<ιθαγενείς>> και συνεχίστηκε με τον πιο 
απάνθρωπο τρόπο την εποχή του φασισμού και του 
ναζισμού στην Ευρώπη.

 Αλλά και η εποχή μας δεν υστερεί σε ρατσιστική 
βαρβαρότητα,αφού σύμφωνα με δημοσιεύματα, 
στην Ινδία σκοτώνουν τα κορίτσια πριν 
μεγαλώσουν.

 Τα κορίτσια στην Ινδία θεωρούνται μεγάλο 
οικονομικό βάρος για την οικογένεια, που πρέπει να 
καταβάλει μεγάλη προίκα για να τα παντρέψει.



 Ο κοινωνικός ρατσισμός στρέφεται εναντίον ανίσχυρων 
και αδύνατων κοινωνικών ομάδων, που διαφέρουν από 
τους άλλους συνανθρώπους τους ως προς τον τρόπο 
ζωής, ως προς το θρήσκευμα, τις αντιλήψεις τους, τις 
ερωτικές επιλογές τους,  το φύλο τους.

 Τέτοιες ομάδες είναι οι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες,  οι 
ναρκομανείς,  οι άνεργοι,  οι μετανάστες,  οι 
φυλακισμένοι, οι τσιγγάνοι, οι γυναίκες και διάφορα 
άλλα περιθωριοποιημένα άτομα. 



 Μια ευάλωτη και ευπαθής κοινωνική 
κατηγορία που υφίσταται ιδιαίτερα και 
καθημερινά τις συνέπειες του ρατσισμού, 
είναι οι μετανάστες που γίνονται 
αντικείμενα εκμετάλλευσης από τους 
εργοδότες και αντιμετωπίζονται ως 
μεγάλη απειλή για την χώρα και τους 
φορτώνουν όλα τα προβλήματα που 
υπάρχουν.





 Ο ρατσισμός είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο με 
μεγάλη ιστορία που αναβιώνει ακόμα και στην 
εποχή μας.

 Πρόκειται για μια θεωρία που χωρίζει τους 
ανθρώπους σε ανώτερους και κατώτερους και 
πιστεύει ότι προορισμός των πρώτων είναι να 
κυριαρχήσουν πάνω στους άλλους.

 Ανατρέχοντας στην πορεία του ανθρωπίνου 
γένους μέσα στο χρόνο διαπιστώνουμε πολλά 
παραδείγματα ρατσισμού:ανθρώπινες ομάδες 
έχουν υποστεί ανελέητο κυνηγητό,διώξεις και 
εξευτελισμούς και έχουν γίνει θύματα βάναυσης 
συμπεριφοράς.



     Ο κοινωνικός ρατσισμός στρέφεται εναντίον 
ανίσχυρων και αδύνατων κοινωνικών ομάδων, που 
διαφέρουν από τους άλλους συνανθρώπους τους 
ως προς τον τρόπο ζωής, ως προς το θρήσκευμα, 
τις αντιλήψεις τους, τις ερωτικές επιλογές τους, το 
φύλο τους.

 Τέτοιες ομάδες είναι οι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες, 
οι ναρκομανείς, οι άνεργοι, οι μετανάστες, οι 
φυλακισμένοι, οι τσιγγάνοι, οι γυναίκες και διάφορα 
άλλα περιθωριοποιημένα άτομα.



 Το φαινόμενο αυτό είναι πανάρχαιο και  παρουσιάστηκε 
στην αρχαιότητα όπου ανθούσε το δουλεμπόριο, στα 
νεότερα χρόνια την εποχή των ανακαλύψεων νέων 
χωρών και της αποικιοκρατίας.

 Οι λευκοί πολιτισμένοι εξόντωσαν τους απολίτιστους 
<<ιθαγενείς>> και συνεχίστηκε με τον πιο απάνθρωπο 
τρόπο την εποχή του φασισμού και του ναζισμού στην 
Ευρώπη.

 Αλλά και η εποχή μας δεν υστερεί σε ρατσιστική 
βαρβαρότητα, αφού σύμφωνα με δημοσιεύματα,στην 
Ινδία σκοτώνουν τα κορίτσια πριν μεγαλώσουν, γιατί 
θεωρούνται μεγάλο οικονομικό βάρος για την 
οικογένεια, που πρέπει να καταβάλει μεγάλη προίκα για 
να τα παντρέψει.



 Μια ευάλωτη και ευπαθής κοινωνική 
κατηγορία που υφίσταται ιδιαίτερα και 
καθημερινά τις συνέπειες του ρατσισμού, 
είναι οι μετανάστες που γίνονται 
αντικείμενα εκμετάλλευσης από τους 
εργοδότες και αντιμετωπίζονται ως 
μεγάλη απειλή για την χώρα και τους 
φορτώνουν όλα τα προβλήματα που 
υπάρχουν



 Τα αίτια αυτής της απάνθρωπης συμπεριφοράς και 
τακτικής είναι πολλά: καταρχάς, ο άνθρωπος 
αισθάνεται ασφαλής μέσα στο γνώριμο και οικείο 
περιβάλλον που έχει δημιουργήσει. 

 Το διαφορετικό του προκαλέι φόβο και ανασφάλεια, 
με αποτέλεσμα να το αντιμετωπίζει ως απειλή, ως 
επικίνδυνη εισβολή που πρέπει να εξοντωθεί.

 Σε αυτήν την περίπτωση, καθοριστικό ρόλο παίζουν 
οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα με τα οποία 
διαπαιδαγωγούνται συνήθως οι άνθρωποι από 
μικρή ηλικία.

 Έτσι έχουν διδαχθεί και έχουν πιστέψει ότι οι 
αλλόθρησκοι, οι ανάπηροι, οι ομοφυλόφιλοι, οι 
αδύνατοι ή οι μετανάστες μόνο προβλήματα μπορεί 
να επιφέρουν στην κοινωνία.



 Τα στερεότυπα αυτά συντηρούν και ενισχύουν τα 
ΜΜΕ που προβάλλουν έμφαση διάφορα 
περιστατικά, προκλητικά για την κοινή γνώμη, που 
έχουν σχέση με την δράση και την ζωή αυτών των 
ανθρώπων.
Η σπουδαιότερη όμως αιτία του προβλήματος 
είναι η αμάθεια,  η έλλειψη παιδείας και αγωγής 
που κάνουν το έδαφος πρόσφορο, για να 
αναπτυχθούν φαινόμενα ρατσισμού, φανατισμού 
και μισαλλοδοξίας.

 Μεγάλη ευθύνη φέρουν και οι πολιτικοί που συχνά 
καλλιεργούν σκόπιμα τέτοιες αντιλήψεις 
αποπροσανατολίζοντας και χειραγωγώντας τον 
λαό, που τον στρέφουν εναντίον των μειονοτήτων 
και των μεταναστών.



 Ωστόσο είναι  σημαντικό να αναφερθούν οι συνέπειες 
του ρατσισμού, όπου παρατηρείται καταρράκωση της 
ανθρώπινης προσωπικότητας, καταπάτηση 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως της ισότητας: 
κοινωνικής και οικονομικής, της δικαιοσύνης και της 
ηθικής. 

 Παράλληλα παρατηρούνται κοινωνικοί αποκλεισμοί, 
περιθωριοποιήσεις ατόμων ή ομάδων, δημιουργία 
γκέτο, και κοινωνικές συγκρούσεις.

  Όπως και βία, αναρχία, εγκληματικότητα, διάλυση 
κοινωνικής συνοχής, υπονόμευση δημοκρατίας, 
φανατισμός. Και τέλος διαιώνιση εθνικισμού, πόλεμος, 
ιμπεριαλιστικές τάσεις, αισθήματα ανασφάλειας, 
καχυποψίας, και φόβου στις διαπροσωπικές σχέσεις.



 Ο κοινωνικός ρατσισμός εγκυμονεί σοβαρούς 
κινδύνους για μια κοινωνία,  διότι διακρίνει τους 
ανθρώπους σε δυνατούς-ανώτερους και αδύναμους-
κατώτερους,περιθωριοποιεί και αποκλέιει ευάλωτες 
κοινωνικές ομάδες και άτομα παραβιάζοντας 
απρόκλητα σημαντικά ανθρώπινα δικαιώματα.

 Οι έντονες διακρίσεις,οι κοινωνικοί αποκλεισμοί 
μπορούν να οδηγήσουν σε διχασμό,αναταραχές,σε 
βίαιες συμπεριφορές, επικίνδυνες για το κοινωνικό 
σύνολο.

 Το χειρότερο όμως είναι η προοπτική να ζήσουν οι 
άνθρωποι και ιδιαίτερα οι νέοι σε ένα κόσμο αδικιών και 
ανισοτήτων όπου κάποιοι από αυτούς θα νιώσουν τον 
κοινωνικό ρατσισμό να στρέφεται εναντίον τους,σε μια 
κοινωνία όπου θα συνηθίσουν στον ανταγωνισμό,στη 
βία και στην εξόντωση οποιουδήποτε είναι 
διαφορετικός.



 Θα πρέπει λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε το 
πρόβλημα και να κατανοήσουμε τις αιτίες του.

  Η ανθρωπιστική καλλιέργεια η μόρφωση, η παιδεία, 
η αγωγή από την οικογένεια, η απόκτηση 
κοινωνικής συνείδησης είναι από τις κατάλληλες 
μεθόδους αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού.

  Όπως επίσης η αλλαγή νοοτροπίας από το 
ατομικό συμφέρον στο συλλογικό. Η κοινωνική 
δικαιοσύνη και ισότητα, η καλή ενημέρωση και η 
σωστή αντιμετώπιση από τα Μ.Μ.Ε.



 Τέλος, η ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή θα 
συμβάλει στην προώθηση της συναδέλφωσης 
ανθρώπων και λαών, θα διδάξει την ισότητα και 
τον σεβασμό στον άνθρωπο όποιος και είναι 
αυτός,και ιδίως την διαφορετικότητα.

 Με αυτούς τους τρόπους θα συνειδητοποιήσουμε 
όλοι ότι οι διακρίσεις ανάμεσα στους ανθρώπους 
είναι ανεπίτρεπτες και μόνο οι ανθρωπιστικές 
αρχές και αξίες καθώς και η ανεκτικότητα θα 
διαμορφώσουν ένα κόσμο δίκαιο, δημοκρατικό 
και πολιτισμένο.





 Η  παρουσίαση  έγινε από τον  μαθητή    
Νικόλαο   Ιωαννίδη  τάξη  Γ´.
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