
Ľudské práva

Téma: Rasizmus a diskriminácia



Rasizmus a diskriminácia

Aký je pôvod rôznych národností a etník, ktoré žijú 
na Slovensku?
Prečo sa ľudia sťahujú z jednej krajiny alebo 
oblasti do inej?
Čo myslíme pod pojmom diskriminácia?
Čo je to rasizmus a prečo je to neprijateľné?
Ktoré dokumenty chránia občanov pred rasizmom 
a diskrimináciou?
Aké sú najlepšie spôsoby, ako eliminovať rasistické 
aktivity a podporovať tolerantnú, multikultúrnu
a otvorenú spoločnosť?



Diskutujte

• Narodili sa všetci členovia vašej rodiny na 
Slovensku?

• Odišiel niekto z vášho blízkeho okolia bývať 
alebo pracovať do cudziny?

• Na ktorom mieste na Zemi by ste chceli žiť?



Identita – podobnosť - rozdielnosť
Som tenagerka, dievča, Slovenka, 

evanjelička, dcéra, priateľka, 
študentka gymnázia. 

Som lekár, občan 
Veľkej Británie  

pôvodom z Kene, otec, 
manžel, kresťan

a cestovateľ. 

Som starý, 
budhista,  mních, 
Tibeťan, učiteľ a 
duchovný vodca.

Ako by ste definovali svoju identitu vy? 



Opísali by svoju identitu rovnakým spôsobom? 

Uvažujte o ľuďoch z okolia

Zvažujte:
• vek
• rasu
• náboženstvo
• pohlavie
• sexuálnu orientáciu
• sociálny pôvod 
• zdravotné postihnutie

V čom by boli rozdiely? 



Cudzinci na Slovensku
Prisťahovaní na územie SR, 
základné skupiny
/ podľa občianstva k 31.12. 2010/

Prisťahovaní cudzinci z tretích 
krajín
/podľa občianstva k 31.12. 2010/

http://portal.statistics.sk/showdoc.do
?docid=41302

http://portal.statistics.sk/showdoc.
do?docid=41304

http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=41302
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=41304


Utečenci

Dôvody:

• prenasledovanie, napr.  z dôvodu rasy, 
náboženstva, príslušnosti k sociálnej skupine, 
národnosti alebo politických  názorov

• prírodné katastrofy

• občianske vojny

Tí, ktorí museli opustiť svoju 
krajinu, pretože už nie je pre 

nich bezpečné v nej žiť



Diskriminácia

Priama Nepriama

Keď sa s jedným človekom 

zaobchádza horšie ako s iným 
z dôvodu jeho rasového alebo 
etnického pôvodu, 
náboženského vyznania alebo 
viery, zdravotného 
postihnutia, veku či sexuálnej 
orientácie.

Keď zdanlivo neutrálna 

podmienka, kritérium alebo 
postup znevýhodňuje ľudí na 
základe rasového alebo 
etnického pôvodu, 
náboženského vyznania alebo 
viery, zdravotného postihnutia, 
veku alebo sexuálnej orientácie a 
nemožno to objektívne 
odôvodniť legitímnym zámerom.

http://ec.europa.eu/justice/fdad/cms/stopdiscrimination/fighting_discrimination/w
hat_is_discrimination.html?langid=sk
http://ec.europa.eu/slovensko/news/slovakov_najviac_trapi_vekova_diskriminacia_
sk.htm

http://ec.europa.eu/justice/fdad/cms/stopdiscrimination/fighting_discrimination/what_is_discrimination.html?langid=sk


Rasizmus

Cigáni smrdia!

...všetci židia sú 
lakomí...

...zobrala si vraj 
nejakého  negra



Rasizmus
Stereotypné pripisovanie nejakých, zväčša negatívnych čŕt 
človeku či skupine na základe ich rasy.

Teória o nadradenosti a podradenosti ľudských rás.

Prejavy nadradenosti a nenávisti voči ľuďom inej rasy.

http://www.rasizmus.sk/2009/01/07/ini-susedia-prekazaju-viac/#more-123



Uvažujte o dôvodoch
• presvedčenie, že vlastná kultúra, komunita alebo 

rasa  je nadradená

• neistota a obavy z odlišného a neznámeho

• predsudky a stereotypné myslenie

• nekritické prijatie názorov iných

Dôsledky?

• extrémizmus

• apartheid

• genocída

• nacizmus , fašizmus

• etnocentrizmus



Dokumenty
• Ústava SR
• Charta OSN
• Všeobecná deklarácia ľudských práv
• Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd
• Konvencia o odstránení foriem diskriminácie
• Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach
• Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych 

a kultúrnych právach
• Deklarácia OSN o právach osôb patriacich 

k národnostným, etnickým, náboženským a jazykovým 
menšinám

• Antidiskriminačné smernice a antidiskriminačný zákon



Čo môžeme urobiť?

• byť empatickí a vcítiť sa do druhých

• poznať našu vlastnú identitu

• pochopiť rozdiely v kultúre a spôsobe života

• nebyť ľahostajní a nevšímaví k prejavom 
sympatií k extrémizmu 

• aktívne sa zapájať do boja proti diskriminácii 
a rasovej neznášanlivosti




