
ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ 



ΟΡΙΣΜΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ  

 Ρατσισμός είναι η αντίληψη ότι οι άνθρωποι δεν 
είναι όλοι ίσοι μεταξύ τους, αλλά διαχωρίζονται σε 
ανώτερους και κατώτερους, διακρινόμενοι είτε από το 
χρώμα του δέρματος, είτε από την εθνικότητα, είτε 
από τη θρησκεία κλπ. Το πιο συνηθισμένο είδος 
ρατσισμού, και αυτό που έχει δώσει την αρχική 
ονομασία στην λέξη, ιταλ. ("ράτσα") razza = φυλή), 
είναι ο φυλετικός ρατσισμός 



ΕΙΔΗ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ 

 Φυλετικός ρατσισμός είναι η αντίληψη ότι 
επειδή κάποια άνθρωποι ανήκουν σε άλλες "φυλές", 
είναι είτε ανώτεροι είτε κατώτεροι από αυτούς που 
ανήκουν σε κάποιες άλλες τέτοιες.  

 Αυτού του τύπου ο ρατσισμός αντλείται από τον 
εθνικισμό και το ναζισμό και έχει διαφορετική 
ιδεολογία από τον εθνικό ρατσισμό που μπορεί να 
ακούγονται έννοιες παραπλήσιες. 





ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ 

 Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν σε διάφορες 
θρησκείες.  

 Αυτό φυσικά δεν τους κάνει ανώτερους οι 
κατώτερους από κάποιους άλλους, μιας και όλοι είναι 
απλά άνθρωποι, ίδιοι, απλά με διαφορετικά πιστεύω 
και χαρακτηριστικά.  

 Η αντίληψη ότι ο τάδε πιστεύει σε διαφορετική 
θρησκεία από εμάς, άρα είναι κατώτερος, ονομάζεται 
ρατσισμός και πιο συγκεκριμένα για αυτήν την 
περίπτωση, θρησκευτικός ρατσισμός. 





 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ 

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. Λυπητερό είναι το γεγονός , ότι αυτό το 
φαινόμενο δεν έχει εκλείψει από τη σύγχρονη 
κοινωνία, παρά τα τεχνολογικά επιτεύγματα και την 
καλύτερη από άποψη ποιότητας παιδεία που λαμβάνει 
ο άνθρωπος σήμερα.  



Ρατσισμός ανάμεσα στα είδη (σπησισμός) 

 Ο όρος σπισισμός προέρχεται από την αγγλική 
λέξη speciesism. Η έννοια του σπισισμού δηλώνει τη 
διάκριση μεταξύ δύο ειδών, η οποία αποφέρει την 
εκμετάλλευση του ενός είδους από το άλλο. 
Ουσιαστικά πρόκειται για μία έννοια παρόμοια με 
αυτές του σεξισμού και του ρατσισμού. Αν και μάλλον 
ο Κάρολος Δαρβίνος είχε χρησιμοποιήσει πρώτος τη 
συγκεκριμένη λέξη, ο Ρίτσαρντ Ράιντερ είναι αυτός 
του τη χρησιμοποίησε πρώτη φορά επίσημα το 1973. 





ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ  

 Ο κοινωνικός ρατσισμός είναι η εχθρική 

συμπεριφορά που αφορούν κάποιες 
κοινωνικές ομάδες όπως: οι πρώην 
φυλακισμένοι, οι μετανάστες ακόμη και τα 
άτομα με ειδικές ανάγκες μπορούν να 
«δέχονται» κάποιο είδος κοινωνικού 
ρατσισμού. 





ΑΙΤΙΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ 

  Οικονομικοί λόγοι (π.χ. Εκμετάλλευση αλλοδαπών, που αποτελούν φθηνά εργατικά χέρια) 
  
 Οικονομικά και πολιτικά προβλήματα μιας κοινωνίας. (Η  βία , η εγκληματικότητα, η ανεργία 

δημιουργούν ένταση η οποία εκτονώνεται πάνω στους ξένους που γίνονται τα εξιλαστήρια 
θύματα). 
 

 Επιθυμία ατόμων και λαών για απόκτηση δύναμης και εξουσίας. Συμφέροντα οικονομικά, 
εδαφικά, κοινωνικά, πολιτικά 
 

 Βαθμός επιρροής των θρησκευτικών δοξασιών. 
 

 Ηθική εξαχρείωση. Οι άνθρωποι υιοθετούν ρατσιστικές αντιλήψεις προκειμένου να 
εκμεταλλευτούν τον συνάνθρωπό τους. 
 

 Κοινωνική διαστρωμάτωση. Ανισότητα στην παροχή ευκαιριών. Η κοινωνική ισότητα είναι 
περισσότερο θεωρία παρά πρακτική. 
 

 Προκαταλήψεις που δημιουργούνται από την οικογένεια, την παράδοση, από το περιεχόμενο 
των σπουδών του εκπαιδευτικού μας συστήματος. 



ΑΙΤΙΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ 

 Εθνικιστικά αίτια (Οι μικροί λαοί φοβούνται την αφομοίωσή τους από τους μεγάλους και ισχυρούς και 
χρησιμοποιούν τον εθνικισμό ως ασπίδα διασφάλισης της ταυτότητάς τους). 
 

 Παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι ατομικές ελευθερίες που υποστήριξαν όλα τα φωτισμένα 
πνεύματα της ιστορίας. Με αυτόν τον τρόπο προσβάλλεται η ανθρώπινη προσωπικόλαμπεστητα. 
 

 Περιθωριοποιούνται άτομα και ομάδες, με αποτέλεσμα να χάνει η κοινωνία ένα ιδιαίτερα σημαντικό 
και πολλές φορές ικανό δυναμικό, που θα μπορούσε να συμβάλλει στην ανάπτυξη και στην ευημερία 
της. 
 

 Επικρατεί αναξιοκρατία, κοινωνικές ανισότητες, διχόνοια, φαινόμενα που δυναμιτίζουν την εύρυθμη 
λειτουργία της κοινωνίας (απώλεια κοινωνικής συνοχής, ομαλότητας). 
 

 Ξεσπούν συγκρούσεις, εκδηλώνονται ταραχές, κυριαρχεί η βία, που «πληγώνει» την έννοια και την 
αξία του πολιτισμένου ανθρώπου. 
 

 Διευρύνεται το χάσμα μεταξύ των πλουσίων και φτωχών. Δημιουργούνται άθλιες συνθήκες διαβίωσης, 
και αυτό οδηγεί στην ανεργία και το χαμηλό βιοτικό επίπεδο, ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού. Έτσι 
πολλοί ωθούνται στην εγκληματικότητα και τα ναρκωτικά. Οι άνθρωποι χωρίζονται σε τάξεις 
«ισχυρών» και «αδυνάτων», «ανωτέρων» και κατωτέρων ανθρώπων. 
 

 Συντελεί στην εκμετάλλευση και την υποδούλωση των ανθρώπων και των λαών. 
 



ΣΥΝΕΠΙΕΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ 

  Οικονομική εκμετάλλευση ατόμων και λαών 
 

 Τις σκοταδιστικές αντιλήψεις, με αποτέλεσμα την παρακώλυση της κριτικής σκέψης του μέσου 
ατόμου και την πνευματική ανελευθερία. 
 

 Την υπονόμευση της δημοκρατικής λειτουργίας των θεσμών από την κυριαρχία της αδικίας, 
αναξιοκρατίας, την περιφρόνηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
 

  Την περιθωριοποίηση ατόμων και ομάδων, παρεμποδίζοντας τη δημιουργική τους συμμετοχή 
στην κοινωνία και την εξέλιξη τόσο των ίδιων όσο και της κοινωνίας. 
 

 Την αύξηση του εθνικισμού που μπορεί να οδηγήσει σε βία ή και πολεμικές συγκρούσεις 
 

 Τη στέρηση από τους λαούς-θύματα του ρατσισμού την ευκαιρία να αναπτύξουν πολιτισμό. 
 

 Την επικρότηση του φόβου ανάμεσα στους ανθρώπους, οπότε και δημιουργείται κοινωνική 
δυσλειτουργία, καθώς τα άτομα μιας κοινωνίας δεν συνεργάζονται μεταξύ τους αρμονικά. 
 
 



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ 

 Σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση του ρατσισμού 
μπορούν να «παίξουν» οι γονείς στο στενό περιβάλλον της 
οικογένειας πρέπει να διαποτίζουν τα παιδιά τους με 
ανθρωπιστικές αρχές. Έτσι, το άτομο από τη νεαρή ηλικία 
θα μαθαίνει να σέβεται το συνάνθρωπό του σαν ύπαρξη και 
σαν προσωπικότητα. 

 Επίσης θα πρέπει να υπάρξει μια δικαιότερη 
κοινωνική πολιτική, που δε θα κάνει καμιά διάκριση μεταξύ 
των ανθρώπων, αλλά θα παρέχει σε όλους ίσες ευκαιρίες 
στον τομέα της απασχόλησης, της εφαρμογής των νόμων 
και γενικά σε κάθε εκδήλωση της ανθρώπινης 
δραστηριότητας που καθορίζεται από τις σχέσεις κράτους – 
πολίτη. 





Α Γ Γ Ε Λ Ι Κ Η  Λ Ο Υ Κ Α  

Α Ν Ν Α  Σ Τ Ε Φ Α Ν Ι Δ Ο Υ  

Ν Ε Φ Ε Λ Η  Λ Ο Υ Κ Ι Σ Σ Α  

Ξ Ε Ν Η  Κ Ι Τ Ζ Ο Γ Λ Ο Υ  

Ε Ρ Γ Α ς Ι Α  ς Τ Ο  Μ Α Θ Η Μ Α  Τ Η ς  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η ς  &  
Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η ς  Α Γ Ω Γ Η ς  

ΤΕΛΟΣ 


