
ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ 
Από τους µαθητές: Άγγελο 
Οικονόµου, Μάρκο Λέκκα, Παύλο 
Ντεµπέµπε, Αλέξανδρο Κοµίνη 



ΑΙΤΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ 

    Οι λόγοι γέννησης του φαινοµένου είναι πολλοί. 
Ενδεικτικά θα µπορούσαµε να αναφέρουµε: 

• Προκαταλήψεις που δηµιουργούνται από την 
οικογένεια, την παράδοση 

• Κοινωνική διαστρωµάτωση. Ανισότητα στην 
παροχή ευκαιριών. 

• Ηθική εξαχρείωση 
• Βαθµός επιρροής των θρησκευτικών δοξασιών. 
 



ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ 
ΜΑΣ 
• Μεροληπτική αντιµετώπιση έγχρωµων από τους 
λευκούς. 

• Εθνικιστικές αντιλήψεις 
• Αντιµετώπιση µειονοτήτων ή παρεπιδηµούντων 

( που µένουν προσωρινά σε ένα τόπο) ατόµων 
• Αναβίωση ναζιστικών θεωριών 
• Αντιµετώπιση γυναίκας 
• Κοινωνικές οµάδες µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

(οµοφυλόφιλοι, ναρκοµανείς, άτοµα µε AIDS, 
άτοµα µε ειδικές ανάγκες) 



ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 
•  Περιθωριοποιούνται άτοµα κα οµάδες. 
Παρεµποδίζεται η δηµιουργική τους συµµετοχή 
στην κοινωνία και η εξέλιξή τόσο των ίδιων όσο και 
της κοινωνίας. 

•  Ο εθνικισµός µπορεί να οδηγήσει σε πολεµικές 
συγκρούσεις. 

•  Συχνό είναι το φαινόµενο των εκδηλώσεων βίας από 
τους ρατσιστές. 

•  Το άτοµο αποδέχεται σκοταδιστικές αντιλήψεις µε 
αποτέλεσµα την παρακώλυση της κριτικής σκέψης. 
Πνευµατική ανελευθερία. 



ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
•  Η οικογένεια πρέπει να µην περνάει απαρχαιωµένες 
ιδέες και προκαταλήψεις στα νεαρά µέλη της. 

•  Οι Διεθνείς Οργανισµοί από τη µεριά τους µπορούν να 
επιβάλλουν κυρώσεις , οικονοµικές ή διπλωµατικές, σε 
όλους όσους καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώµατα και 
δεν σέβονται την ανθρώπινη υπόσταση του κάθε 
ατόµου. 

•  Τα Μ.Μ.Ε. πρέπει να µην καλλιεργούν ρατσιστικές 
αντιλήψεις. Να προβάλλουν τα µηνύµατα και των 
πνευµατικών ανθρώπων. 

•  Παιδεία του λαού .Να κρίνει , να µην πέφτει θύµα 
προπαγάνδας. Η παιδεία πρέπει να είναι ανθρωπιστική. 



ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Τα άτοµα που υφίστανται τις συνέπειες του 
ρατσισµού ουσιαστικά δέχονται πλήγµατα σε 
όλους τους τοµείς της ανθρώπινης 
δραστηριότητας και καθηµερινότητας. Ο 
ρατσισµός και η ξενοφοβία θεωρούνται ως 
θεµελιώδεις παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων του ανθρώπου. Αν και 
επιστηµονικά, ανθρωπολογικά αλλά και ηθικά οι 
αντιλήψεις των ρατσιστών αποδεικνύονται 
εσφαλµένες ακόµα και σήµερα υπάρχουν 
άνθρωποι που τις ασπάζονται και θαυµάζουν. 



ΠΗΓΕΣ 

www.iliasliberis.gr 
www.enet.gr 
www.ecocrete.gr 
www.antigone.gr 
www.hape.gr 
ec.europa.eu 
www.imlarisis.gr 


