
 

Diskriminácia, xenofóbia, antisemitizmus, intolerancia a rasizmus 

 
 

 Hrozba extrémizmu sa v súčasnosti stala vysoko 

aktuálnou. Negatívne postoje adolescentov k odlišnostiam 

sa prejavujú v nekritickom preberaní predsudkov 

a stereotypov svojich rodičov a iných dospelých voči 

predstaviteľom iných národností, národnostných menšín 

a etnických skupín bez vlastnej negatívnej skúsenosti. 

Celú osobitnú skupinu spoločensky nežiaducich 

negatívnych javov predstavuje neznášanlivosť voči všetkému, čo je cudzie a neznáme. Príčina obáv 

z neznámeho a cudzieho spočíva pravdepodobne v neistote, v obave pred odlišnosťou a zaslúžili by 

si osobitné pojednanie. Táto neznášanlivosť neraz prerastá do násilia voči cudzincom, voči inak 

rozmýšľajúcim skupinám či voči osobám s rozdielnou farbou pleti, iného náboženstva alebo 

pôvodu. Existujú skupiny mládeže, ktoré formálne akceptujú demokratické princípy sociálneho 

systému, ale je príznačné pre nich nepriateľstvo voči všetkému, čoho pôvod je mimo nich. Pojmy, 

ktoré vyjadrujú takéto správanie sú diskriminácia, xenofóbia, rasizmus, antisemitizmus a ostatné 

prejavy intolerancie.  

 Diskriminácia je nežiaduce a nespravodlivé konanie, kedy sa zaobchádza s človekom, či 

skupinou inak, ako s druhým človekom na základe jeho odlišnosti, napr. rasového alebo etnického 

pôvodu, zdravotného či mentálneho stavu, veku, pohlavia, sexuálnej orientácie alebo vierovyznania. 

Diskriminujúco sa môže správať jednotlivec, skupina, firma aj štát. Diskriminácia vychádza prvotne 

z odlišnosti a má niekoľko stupňov: osočovanie (ohováranie a slovné útoky), exklúzia (vylúčenie 

z väčšinovej spoločnosti),  diskriminácia (nerovné zaobchádzanie s človekom), fyzické násilie 

a vyhladenie (odstránenie celej skupiny ľudí). 

 Xenofóbia – ide o neopodstatnený strach a nenávisť voči neznámemu a odlišnému. 

Xenofóbny človek je ten, kto sa správa nenávistne, alebo pohŕdavo k odlišným ľuďom ako je on 

sám, predovšetkým k cudzincom, bez zjavného dôvodu alebo racionálneho vysvetlenia. Xenofóbia 

môže mať dva rôzne smery. Prvým je nenávisť zameraná voči skupine populácie, ktorá sa vyskytuje 

v spoločnosti a druhým smerom je xenofóbna kultúra zameraná na nenávisť voči kultúrnym prvkom 

spoločnosti. 

 Rasizmus – je konanie a praktiky, ktoré znevýhodňujú človeka alebo skupinu ľudí na 

základe jeho rasy. Príklady sú zastrašovanie, rasistické kresby, fyzické násilie, šikanovanie, 



rasistické poznámky a vtipy. Rasizmus existuje v troch rovinách: individuálny, inštitucionálny 

a kultúrny.  

  „Diskriminácia na základe rasového, etnického, zdravotného postihnutia, sexuálnej 

orientácie, veku, náboženstva alebo viery je v Európskej únii legislatívne zakázaná. Európska 

komisia vytvára antidiskriminačnú politiku, pričom vychádza z reálnych poznatkov a základov. 

V oblasti mládežníckej politiky je grantový program EÚ Mládež, ktorý sa v mnohých ohľadoch 

snaží propagovať mobilitu, iniciatívu, interkultúrne učenie, ale predovšetkým solidaritu 

a znášanlivosť medzi mladými ľuďmi. Jedným z jeho cieľov je poskytnutie šance mladým ľuďom 

pre podporu boja proti akejkoľvek diskriminácii, a teda aj xenofóbii a rasizmu. Pridanou hodnotou 

tohto úsilia je lepšie porozumenie rozmanitosti európskej kultúry, kultúrneho dedičstva, ako aj 

spoločných hodnôt.“ Jedným z najzákladnejších predpokladov bezkonfliktnej komunikácie 

a spolupráce je tolerancia. Pod pojmom tolerancia najvšeobecnejšie rozumieme pripúšťanie 

odlišných názorov, odlišného správania, odlišného vzhľadu, ale i znášanlivosť a trpezlivosť vo 

vzťahu k iným. Tolerancia ako druh postoja vychádza zo všeobecných princípov tolerancie 

odvodených na základe morálnych princípov.  

 Dokumenty na posilnenie boja proti xenofóbii, rasizmu, diskriminácii sú napr. Akčný plán 

predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným 

prejavom intolerancie, Medzinárodná dohoda OSN o eliminácii všetkých foriem rasovej 

diskriminácie, Európska dohoda o ľudských právach, Rámcová dohoda na ochranu národných 

menšín, Listina základných práv a slobôd a ďalšie medzinárodné dokumenty EÚ, Rady Európy 

a OSN.  

 V našej škole a školských zariadeniach je zákaz uplatňovania všetkých foriem diskriminácie, 

xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu, ktorý je ukotvený vo Vnútornom poriadku školy. 
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