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Ορισμός
Ρατσισμός:  κοινωνική ή πολιτική διακρίσεων,  που
βασίζεται στο δόγμα της ανωτερότητας μιας φυλής, 
εθνικής ή κοινωνικής ομάδας και στην καλλιεργημένη
αντίληψη των μελών της ότι οφείλουν να
περιφρουρήσουν την αμιγή σύσταση,την καθαρότητα της
ομάδας τους , καθώς και τον κυριαρχικό τους ρόλο έναντι
των υπόλοιπων φυλετικών ,  εθνικών κοινωνικών κλπ
ομάδων, που θεωρούνται από αυτά κατώτερες .



Ιστορική αναδρομή

Από την αρχή του ανθρώπινου πολιτισμού η
ανθρωπότητα είχε την τάση να χωρίζετε σε
ομάδες και να πνίγετε στο αίμα για να
ξεχωρίσει πια είναι η καλύτερη.  Εκεί ακριβώς
στηρίζετε και το φαινόμενο του ρατσισμού ότι
δηλαδή κάποια ομάδα υπερισχύει κάποιας
άλλης ,  μόνο που αντί για τη λέξη ομάδα
υπάρχει η λέξη φύλο ή φυλή ή έθνος και μύριες
άλλες λέξεις που όλες όμως παραπέμπουν στην
έννοια «ρατσισμός».



Είδη ρατσισμού
• Κοινωνικός ρατσισμός

[Κοινωνικός ρατσισμός είναι η
περιθωριοποίηση κάποιων ομάδων με
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα.]

• Θρησκευτικός ρατσισμός
[Είναι η ιδεολογία αυτή που δηλώνει ότι

άνθρωποι που πιστεύουν στην Α θρησκεία, 
είναι πχ ανώτεροι από αυτούς που πιστεύουν

στην Β,Γ και Δ θρησκεία.]

• Φυλετικός ρατσισμός
[Ο φυλετικός ρατσισμός περιγράφει τις πράξεις
μιας ομάδας ανθρώπων αναντίων μιας άλλης

ομάδας.]



Ο ρατσισμός στο σχολείο...
Ο ρατσισμός,  δεν είναι μόνο
φυλετικός,  έχει λάβει πολλές
εκφάνσεις και εκδηλώνεται με πολλές
μορφές μέσα στις σχολικές αίθουσες, 
οι οποίες όμως,  είτε το θέλουμε είτε
όχι,  αποτελούν και καθρέπτη της
κοινωνίας μας.  Εξάλλου,  αποτελεί μία
από τις βασικότερες αιτίες της βίας
στο σχολείο, καθώς οι διακρίσεις είναι
εμφανείς με βάση την εξωτερική
εμφάνιση,  το επίπεδο των σχολικών
επιδόσεων,  τα κιλά,  την κοινωνική
θέση,  την σεξουαλική προτίμηση και
οτιδήποτε άπτεται της
διαφορετικότητας.



Ο ρατσισμός στα Α.Μ.Ε.Α.
Τα άτομα με αναπηρία έχουν ειδικές ανάγκες. Ωστόσο
διαθέτουν και ειδικές ικανότητες,  τις οποίες
αναπτύσσουν,  με αξιέπαινο τρόπο,  ως μηχανισμούς
αναπλήρωσης έναντι των πεδίων όπου υστερούν.  Τα
άτομα με αναπηρία δεν είναι ούτε κοινωνικοί
παραβάτες,  ούτε απόβλητοι,  αλλά άνθρωποι που
αποκλίνουν από έναν ιδεατό τύπο του «καθημερινού, 
φυσιολογικού ανθρώπου»,  ο οποίος στην
πραγματικότητα δεν υφίσταται. 



Αιτίες που προκαλούν το ρατσισμό

•Ο φόβος της διαφορετικότητας.

•Η άγνοια

•Ο φόβος της απώλειας

• Οικονομικοί λόγοι

•Θρησκευτικά πιστεύω

•Οικονομικά και πολιτικά προβλήματα μιας

•Η επιθυμία απόκτησης δύναμης και εξουσίας. 



Αποτελέσματα ρατσισμού

•φόβος της διαφορετικότητας.

•άγνοια

•φόβος της απώλειας

•οικονομικοί λόγοι

•θρησκευτικά πιστεύω

•οικονομικά και πολιτικά προβλήματα

•επιθυμία για απόκτηση δύναμης και εξουσίας. 



Τρόποι αντιμετώπισης

•Η οικογένεια

•Η Παιδεία

•Τα κράτη

•Η Πολιτική ηγεσία

•Τα Μ.Μ.Ε. 

•Οι Διεθνείς Οργανισμοί




