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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Σ

ύμφωνα με τη θεωρία των σχέσεων που αφορούν την έννοια
της φυλής(race), η φυλή περιγράφει ένα σύνολο ατόμων του
οποίου του έχουν αποδοθεί κάποια χαρακτηριστικά ως

στοιχεία

που

ορίζουν

την

ταυτότητά

του.

Πιο

συγκεκριμένα,

τα

χαρακτηριστικά αυτά μπορεί να αποδοθούν, από τη μία πλευρά είτε ως
εξωτερικά γνωρίσματα όπως το χρώμα του δέρματος(μελαμψό ή πολύ άσπρο
ή ακόμα και κίτρινο) και το χρώμα των ματιών, είτε να γίνεται αναφορά σε
συνδυασμό αυτών μαζί με ιδιαίτερη κατατομή προσώπου και γεννησιακών
γονιδιωμάτων. Από την άλλη, μπορεί να αφορούν πεποιθήσεις, πιστεύω και
ιδέες που ασπάζεται μία ομάδα ατόμων στο σύνολό της και κατά κάποιο
τρόπο την κάνει να διαφέρει από το υπόλοιπο σύνολο της κοινωνίας μέσα στο
οποίο εντάσσεται. Συγκεκριμένα αυτές οι διαφορές μπορεί να αφορούν
θρησκευτικές αντιλήψεις για παράδειγμα, όπου μαζί με μία σειρά άλλων
παραγόντων, δημιουργούνται κατηγοριοποιήσεις, διακρίσεις και αισθήματα
εκδήλωσης ρατσιστικών συμπεριφορών απέναντι στα άτομα που ανήκουν στις
ομάδες αυτές.
Η διαφορετική μεταχείριση επομένως των ατόμων που υπόκεινται σε
ρατσιστική συμπεριφορά δεν είναι παρά η αποδοχή ενός συνόλου
χαρακτηριστικών τα οποία γίνονται διακριτά από την κοινωνία, και

«Ρατσισμός (ο)
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 »
(πηγή : ΛΕΞΙΚΟ της
ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ Γ.
ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ) .

επιβάλλονται στα άτομα αυτά με στόχο να τεθεί επί τάπητος μία διαφοροποίηση. Η
διαφοροποίηση αυτή είναι που εξελίσσεται μέσα από τη διαδικασία της σύγκρισης, μίας
race ή razza= φυλή
Racialism= φυλετισμός
Rasist= ρατσιστής
Racism= ρατσισμός

σύγκρισης επιβαλλόμενης από άτομα που
αισθάνονται

πιο

ισχυρά

από

τους

υπολοίπους και επιδιώκουν να υποτάξουν
και να ταυτοποιήσουν τους υπόλοιπους ως

κατώτερους. Σκοπός αυτής της απόδοσης κατώτερης ύπαρξης είναι η επιθυμητή αίσθηση
υπεροχής και κυριαρχίας αυτών που ως μεγαλύτερο σύνολο διακατέχονται από μία
ομοιότητα.
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Ιστορικά δοκίμια περί του φυλετισμού και των ειδών του
Στο πέρασμα των τελευταίων αιώνων η έννοια του ρατσισμού έχει σαφώς
αντικατασταθεί από μία αίσθηση αποδοχής της διαφορετικής φύσης των ανθρώπων και το
δικαίωμά τους στη διαφορετικότητα. Τίποτα όμως δεν επιτεύχθηκε από τη μία στιγμή στην
άλλη. Άνθρωποι που σκέφτηκαν και τόλμησαν ακόμα και στις πιο δύσκολες ιστορικά
στιγμές ή και σε καιρούς που απλά ήταν αδιανόητο να σκεφτεί κάποιος με διαφορετικό
τρόπο από αυτόν που όριζε η πλειοψηφία, να διατυπώσουν έστω την άποψή τους και την
οπτική τους για τις διαφορές των ανθρώπων και των ειδών, αποτελούν το έναυσμα για μία
σειρά ανατρεπτικών γεγονότων. Και αυτό γιατί τα γραπτά τους και οι ιδέες που αυτά
αντιπροσωπεύουν ακόμα, ενέπνευσαν κόσμο και βρήκαν συμμάχους που δε μπορούσαν να
κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί είτε γιατί δε τους το επέτρεπαν οι συνθήκες και αυτοί που
κρατούσαν

και

ασκούσαν

την

εξουσία

είτε

λόγω

φόβου

για

τη

ζωή

τους.

Ένα από αυτά τα ιστορικά έργα που κάνει αναφορά
στην έννοια της φυλής ανήκει στον Joseph Arthur de Gobineau με τίτλο «Essai sur l’égalité
des races humaines» που δημοσιεύτηκε το 1853. Άλλοι συγγραφείς και κοινωνιολόγοι
κάνουν αναφορά στα δοκίμιά τους για τον ρατσισμό χρησιμοποιώντας όμως τον όρο
ρασιαλισμό ένας εκ των οποίων ήταν ο L.L.Snyder στο έργο του «Ράτσα: μία ιστορία των
σύγχρονων Εθνικών Θεωριών», («Race: A History of Modern Ethnic Theories»). Επιπλέον η
ανθρωπολόγος Ruth Benedict ορίζει τον ρατσισμό ως «…το δόγμα όπου μια εθνική
ομάδα(ethnic group) έχει καταδικαστεί από τη Φύση σε κληρονομική κατωτερότητα ενώ μία
άλλη σε κληρονομική ανωτερότητα».
Με το πέρασμα των χρόνων και σε συνδυασμό με ιστορικά γεγονότα και την
απελευθέρωση του σκέπτεσθαι και λέγειν, διατυπώθηκαν πολλές απόψεις ως προς τι ορίζεται
ως ρατσισμός, τι συμβολίζει η έννοια φυλή, όπως και τις αιτίες που προκαλούν τις αρνητικές
επιπτώσεις του φαινομένου αυτού σε κάθε πολιτισμό.
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ΑΙΤΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Όπως οι συνθήκες που δίνουν
άνθηση σε ένα φαινόμενο μπορεί να
είναι ευρείς και να προέρχονται από
πολλούς τομείς, έτσι και στην περίπτωση
του

ρατσισμού,

δε

μπορούμε

να

μιλήσουμε με στεγανά ως προς τις αιτίες
δημιουργίας και εκδήλωσής του. Έχουν
διατυπωθεί πάραυτα κάποιες τάσεις του
σκέπτεσθαι

και

του

πράττειν

που

επηρεάζουν το έδαφος ανάπτυξης ρατσιστικών συναισθημάτων και εκδηλώσεων. Συνοπτικά
θα μπορούσαμε να απαριθμήσουμε μεταξύ άλλων τις ακόλουθες:


Ένα από τα σημαντικότερα αίτια που προκαλεί το φαινόμενο αυτό εντοπίζεται στο

χαμηλό πνευματικό και μορφωτικό επίπεδο. Κάνουμε λόγο λοιπόν και μία εκπαίδευση η
οποία δεν παρέχει τα απαραίτητα εφόδια στα άτομα ώστε όχι μόνο να γνωρίσουν τη ύπαρξη
διαφορετικών χαρακτηριστικών στους ανθρώπους ανά τον κόσμο αλλά δυσκολεύει με τη
ρηχή ποιότητά της την αποδοχή αυτής. Το ζητούμενο είναι να μπορεί η παιδεία που
παρέχεται να καλλιεργεί την αξία του αλληλοσεβασμού βοηθώντας τα άτομα να
προσεγγίζουν ηθικά και συναισθηματικά τους συνανθρώπους τους μέσα από το δόγμα του
ανθρωπισμού.


Συνέχεια της ελλειμματικής αυτής παιδείας εντοπίζεται στις τάσεις προκατάληψης και

το αίσθημα της ξενοφοβίας που μπορεί να αναπτυχθεί ανάμεσα σε άτομα που προέρχονται
από διαφορετικούς πολιτισμικούς κόσμους. Κάνουμε λόγο περισσότερο για ένα πνευματικό
επίπεδο που δεν επιτρέπει να αποδεχτεί την άλλον ως ισότιμο μέλος ανάμεσά μας.


Παράγοντες που θα μπορούσαν να ενισχύσουν αρνητικά την όξυνση του φαινομένου

αυτού είναι το οικονομικό υπόβαθρο ενός κράτους, ενός έθνους η ενός λαού. Η αίσθηση του
ισχυρότερου δημιουργείται μέσα σε συνθήκες σύγκρισης που τα ίδια τα άτομα έμμεσα η
άμεσα επιβάλλουν στον εαυτό τους προκειμένου να αποδείξουν ότι κάπου υπάρχει μία
διαχωριστική γραμμή που πρέπει να γίνει αντιληπτή και να αποδειχτεί. Με στόχο την
απόδειξη αυτή, παράγοντες όπως η οικονομική δεινότητα και ισχύς ενός λαού έρχεται σε
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σύγκριση με αυτή ενός άλλου δημιουργώντας έναν ισχυρό και έναν αδύνατο,
εγκαθιδρύοντας διακρίσεις, εχθρότητα και κοινωνικό παραγκωνισμό.


Η δημιουργία συμπλεγμάτων

κατωτερότητας/ανωτερότητας πηγάζει
και από την έλλειψη σεβασμού προς το
διαφορετικό,
εκδήλωση
μέσω

της

επιτρέποντας
ραντιστικών
λεκτικής

την

φαινομένων
βίας,

της

ψυχολογικής, της εκμετάλλευσης της
αδυναμίας του άλλου, της θέσης του,
της

κοινωνικής

του

θέσης,

της

θρησκείας του, των αντιλήψεών του,
των φυσικών χαρακτηριστικών του.

με

Η επιθυμία εξουσίας και απόκτησης δύναμης-ελέγχου μπορούν να συναθροιστούν μαζί
τους

υπόλοιπους

παράγοντες

που

καλλιεργούν

το

ρατσιστικό

φαινόμενο.

Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αποτελεί η αποικιοκρατική περίοδος ξεκινώντας από την
αναζήτηση νέων χωρών και εδαφών στα μέσα του 14ου αιώνα μέχρι και τη δεκαετία του
1960.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, πίνακας 1.1

χρώμα
Φυλετικός

εθνικότητα
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ

επαγγελματική θέση
μορφωτικό επίπεδο
Κοινωνικός
οικονομική θέση
ιδιαίτερης
καταγωγής
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ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ
Ρατσιστική συμπεριφορά μπορούν δυνητικά να δεχτούν όλα τα άτομα μίας κοινωνίας
οποιαδήποτε και αν είναι η φυλετική τους καταγωγή, ή η θρησκεία τους ή οποιοσδήποτε
άλλος παράγοντας από αυτούς που αναφέρθηκαν στον πίνακα 1.1.. Έχει επικρατήσει όμως η
τάση της ομαδοποίησης των ατόμων αυτών που φέρουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
γνωρίσματα είτε είναι φυσικά είτε επίκτητα σε κατηγορίες. Η κατηγοριοποίηση αυτή αφενός
μπορεί να συμβάλλει στην ταυτοποίηση κάποιου ατόμου ως τέτοιο όπως για παράδειγμα
ένας πρόσφυγας ή ένας μετανάστης θα λέγαμε ότι ανήκει στην κατηγορία των Αλλοδαπών ή
των Μεταναστών. Αφετέρου η ίδια αυτή κατηγοριοποίηση είναι που έχει δημιουργήσει μία
διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο εμείς και το άλλοι. Γεγονός που επιβάλει ένα σαφή
διαχωρισμό και μια a priori ευπαθή κοινωνικά ομάδα που αντιμετωπίζεται εξαιτίας αυτής της
διαφορετικότητας ως θύμα ρατσισμού.

Κατηγορίες ατόμων που μπορούν να δεχτούν ρατσισμό ως ευπαθείς κοινωνικά ομάδες:

Άτομα με ειδικές ανάγκες
Παχύσαρκοι
Μαύροι
Αλλόθρησκοι
Αθίγγανοι
Ναρκομανείς
Κάτοικοι υποανάπτυκτων περιοχών
και χωρών
Γυναίκες & παιδιά
Πρόσφυγες & μετανάστες
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ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
Οι συνέπειες του φαινομένου αυτού αφορούν τόσο τους τρόπους σκέψης και κατ’
επέκταση δράσης των ατόμων όσο και όλο το φάσμα ζωής της συμπεριφοράς μας προς τον
συνάνθρωπο. Επομένως, εφόσον οι αιτίες που το πυροδοτούν είναι ποικίλες αλλά
ταυτόχρονα αλληλοεξαρτώμενες, έτσι και οι συνέπειες του διαπλέκονται και τροφοδοτούνται
η μία από την άλλη. Ως εκ τούτου, σαν συνέπειες μπορούμε να αναφέρομε εν συντομία τις
εξής:
 Προσβολή της προσωπικότητας των ατόμων
 Καταπάτηση του δικαιώματός τους στη διαφορά
 Καταπάτηση των φυσικών δικαιωμάτων τους
 Αύξηση εθνικιστικών τάσεων και ναζιστικών ιδεολογιών
 Περιθωριοποίηση των ευπαθών κοινωνικά από το ρατσισμό ομάδων
 Δημιουργία γκέτο και απόδοση στίγματος στα άτομα αυτά
 Έξαρση
βίαιων
αντιδράσεων,
προσβολών
και
κακοποιήσεων
 Χλευασμός και αντι-ανθρωπιστική συμπεριφορά
 Απόδοση αιτίας κοινωνικών προβλημάτων στις ευπαθείς κοινωνικά
ομάδες
 Χειρισμός συναισθήματος από τις προκαταλήψεις, αύξηση φόβουανασφάλειας και αύξηση προπαγάνδας
 Ανακύκλωση χαμηλού πνευματικού τρόπου σκέψης
 Εγκλωβισμός σε προκαταλήψεις
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Το φαινόμενου του ρατσισμού αποτελεί λοιπόν ένα πολυσύνθετο φαινόμενο επηρεαζόμενο
από αρκετούς παράγοντες, το οποίο μπορεί να αφορά περισσότερες από μία κοινωνική
ομάδα ταυτόχρονα. Πώς μπορούμε όμως να συμβάλλουμε έτσι ώστε να περιορίσουμε την
εμφάνιση του και το στίγμα που αυτή αποδίδει στα «θύματά» του;



ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Βασικός πυλώνας για την εξάλειψη του φαινομένου του ρατσισμού είναι η



καλλιέργεια του

πνεύματος με στόχο

να μπορούν τα

παιδιά από μικρή

ηλικία να

αντιληφθούν ότι η

διαφορετικότητα

υπάρχει γύρω μας

αλλά οφείλουμε να

την αποδεχτούμε και

να την

αγκαλιάσουμε. Με

την σωστή παιδεία

που παρέχεται τόσο

από τα σχολεία όσο

και από την

οικογένεια και την

υπόλοιπη κοινωνία,

μαθαίνουμε να

δρούμε όλοι μαζί

προς όφελος όχι

μόνο δικό μας αλλά

και για τη στήριξη

των αδυνάτων.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΌΤΗΤΑΣ
Καλλιέργεια αισθήματος αγάπης για τον συνάνθρωπο ακόμα και αν αυτός
προέρχεται από μία διαφορετική χώρα, έχει διαφορετική θρησκεία, νοοτροπία, ήθη και
έθιμα, πολιτική συνείδηση. Η αποδοχή αυτής της βάσης θα αποτελέσει και το εύφορο
έδαφος για τον πολιτισμικό διάλογο των διαφορετικών εθνικοτήτων εντός του έθνους
και την αρμονική συνύπαρξή τους.
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ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ
Η καλλιέργεια του πνεύματος είναι ταυτόχρονα καλλιέργεια της ψυχής. Μέσω
των ταξιδιών στο εξωτερικό ερχόμαστε αντιμέτωποι
με διαφορετικούς πολιτισμούς και κώδικες
επικοινωνίας. Αυτό μας βοηθάει στις
διαπροσωπικές μας σχέσεις και μας δίνει την ώθηση
να μάθουμε αυτό το διαφορετικό στοιχείο που
αντιπροσωπεύει μία ξένη κουλτούρα και να έρθουμε
κοντά σε άλλους πολιτισμούς. Μαθαίνοντας και μιλώντας ξένες γλώσσες,
επιτυγχάνουμε όχι μόνο την απλή επικοινωνία με τους άλλους λαούς αλλά και την
ανταλλαγή πολιτισμικών ιδεωδών και αντιλήψεων. Το μυαλό και το μάτι διαπλάθονται
και κατανοούν την έννοια του ταξιδιού ψυχής.



ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
Η προσφορά προς τον συνάνθρωπό μας απογειώνεται όταν κάνουμε θέμα για
εθελοντική προσφορά. Τόσο σε ευπαθείς
κοινωνικά ομάδες όπως άτομα με ειδικές
ανάγκες, πρόσφυγες, κακοποιημένες γυναίκες
και παιδιά κλπ., όσο και σε περιπτώσεις
προφύλαξης κακοποιημένων ζώων, η αίσθηση
του να προσφέρεις χωρίς χρηματική αμοιβή
βοηθάει τη καλλιέργεια του πνεύματος και
ενισχύει το ψυχικό ιδεώδες. Η εθελοντική
δράση είναι αυτή που μας φέρνει κοντά στο
πρόσωπο που δέχεται κάποιο είδος
κακοποίησης και ρατσισμού, μας βοηθάει να
μάθουμε από αυτό καθώς να
ευαισθητοποιηθούμε και στους τρόπους
πρόληψης ρατσιστικών αντιδράσεων. Θα πρέπει
να ενισχύεται τόσο από την κοινωνική πολιτική όσο και από τα σχολεία μέσω
εκπαιδευτικών εκδρομών.
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ
Εμφανής θα πρέπει να είναι και η άμεση παρέμβαση των αρχών σε περίπτωση
εμφανούς ρατσιστικής βίας προς ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Μέσω της παροχής
ειδικών σωματίων και αρχών, οι πολίτες θα πρέπει να είναι ευαισθητοποιημένοι και
κυρίως ενημερωμένοι για το πού μπορούν να απευθυνθούν για βοήθεια και στήριξη.
Σωματεία, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Ειδικές γραμμές στήριξης και παροχής
βοήθειας και άλλες μορφές δράσης, βρίσκονται στη διάθεση των πολιτών τόσο για
καταγγελία σε περίπτωση συμβάντος όσο και για ψυχολογική στήριξη και ενημέρωση.



ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Η θεσμική κατοχύρωση και προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων είναι υποχρέωση κάθε σύγχρονου κράτους όπως
επίσης και η απόλυτη εφαρμογή τους. Το κράτος δικαίου θα
πρέπει να εξασφαλίζει με τις υπηρεσίες του, τη τεχνογνωσία και
το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό που έχει στη διάθεσή του, την
απόλυτη στήριξη σε άτομα που έχουν πληγεί από ρατσιστικά
φαινόμενα. Όμως αυτό δεν αρκεί καθώς θα πρέπει να
ενημερώνει και να εξοπλίζει έγκαιρα τους τομείς που μπορούν
να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του ρατσισμού. Τομείς όπως η δικαιοσύνη θα πρέπει
να διαθέτουν ευαισθησία και τα κατάλληλα όργανα στήριξης στα άτομα που χρήζουν
βοηθείας, η παροχή στέγης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, η παραχώρηση του
δικαιώματος εξάσκησης της θρησκείας όσο και της δυνατότητας ανάπτυξης
πολιτιστικού εμπορίου, διασφαλίζουν το σεβασμό προς την ετερότητα και την αρμονική
συνύπαρξη διαφορετικών λαών αλλά με ίσα δικαιώματα εντός μίας πολυπολιτισμικής
κοινωνίας.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Κάνουμε λόγο επομένως για ένα φαινόμενο πολυδιάστατο και δύσκολο στην
αντιμετώπισή του καθώς διαπλέκονται πολλοί παράγοντες που υποβοηθούν στην ανάπτυξή
του, από την παιδεία της οικογένειας έως την κρατική παρέμβαση για την πρόληψη και
καταστολή του. Το σημαντικότερο όμως είναι να τονίσουμε το γεγονός ότι το φαινόμενο του
ρατσισμού είτε εκδηλώνεται με τη μορφή λεκτικής, σωματικής ή και ψυχολογικής βίας,
δημιουργεί ένα καθεστώς άνισων ευκαιριών μέσα σε μία κοινωνία. Για να υπάρξουν αυτές οι
άνισες ευκαιρίες ο ρατσισμός πατάει πρώτα σε έδαφος άνισων συνθηκών, κάνοντας λόγο για
άνιση κατανομή εισοδήματος, πλούτου, υλικών αγαθών, και εκπαίδευσης. Έχοντας τέτοιες
συνθήκες διαβίωσης ο ρατσισμός θα έρθει να προστεθεί μαζί με τα υπόλοιπα κοινωνικά
προβλήματα μίας εκάστοτε κοινωνίας με αποτέλεσμα την κατανομή άνισων ευκαιριών όπως
η πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην υγεία, στην αποδοχή των ευπαθών κοινωνικά ομάδων,
στην εργασία, προς όλα τα άτομά της, είτε είναι ημεδαποί είτε αλλοδαποί.
Οι σκληρές συνθήκες διαβίωσης, το φαινόμενο της ατομικότητας που είναι όλο και
έκδηλο μέσα από τις τάσεις ζωής των ανθρώπων στις μεγαλουπόλεις, η οικονομική κρίση
μαζί με την κρίση αξιών και παιδείας, κάθε άλλο παρά βοηθούν στο να εφαρμοστεί μία
σωστή μελέτη πρόληψης και αντιμετώπισης των ρατσιστικών φαινομένων. Αρκεί να
φέρουμε στο μυαλό μας το παράδειγμα που έχουν αποδείξει πολλές μελέτες σύμφωνα με το
οποίο ενώ στα σχολεία τα κορίτσια τείνουν να είναι καλύτερες μαθήτριες από τα αγόρια,
στην επαγγελματική αποκατάσταση τα δεδομένα αντιστρέφονται δημιουργώντας έτσι μία
ανισότητα ίσων ευκαιριών ως προς την επαγγελματική απορρόφηση εργατικού δυναμικού.
Οι ανισότητες επομένως είναι παρούσες. Οφείλουμε να μην κλείνουμε τα μάτια μπροστά
στον κοινωνικό τους χαρακτήρα αλλά να συμβάλλουμε δραστικά στη ριζική μεταμόρφωση
των συνθηκών που τις δημιουργούν.
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ΔΕΔΟΜΕΝΑ/ΠΡΟΣΩΠΑ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Ιστορικά πρόσωπα
Martin Luther King, (15/01/1929 Ατλάντα, Γεωργίας ΗΠΑ – 04/04/1968 δολοφονία)
 Δικαίωμα ψήφου στους μαύρους
 Ενοποίηση αφροαμερικανικών κοινοτήτων
 Πάταξη φυλετικών διακρίσεων στις ΗΠΑ
 Νόμπελ Ειρήνης 1964, Προεδρικό Μετάλλιο Ελευθερίας 1977
Νέλσον Μαντέλα, (18/07/1918 Τράνσκεϊ Ν.Αφρική- 05/12/2013)
 Νόμπελ Ειρήνης 1993
Πόζα Πάρκς (04/02/1913 Τάσκεγκι-24/10/2005)
 Μετάλλιο Σπίνγκαμ,
 Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας
 National’s Women’s Hall of Fame
Μαχάτμα Γκάντι (02/10/1869 Πορμπαντάρ Ινδία-10/01/1948 δολοφονία)
 Πρόσωπο της Χρονιάς 1930
Ιστορικά γεγονότα
1. Η «Νύχτα των Κρυστάλλων»: Στις 7 Νοεμβρίου 1938 ένας νεαρός Πολωνοεβραίος σκότωσε έναν Γερμανό διπλωμάτη στο Παρίσι, οι ναζί είχαν την αφορμή
τους για να εξαπολύσουν το πρώτο πογκρόμ κατά των Εβραίων στο Ράιχ. Το
βράδυ της 9ης Νοεμβρίου, μέλη των ταγμάτων εφόδου και της νεολαίας του
Χίτλερ -πολλοί εκ των οποίων φορούσαν πολιτικά ξεχύθηκαν στους δρόμους και
άρχισαν να καταστρέφουν σπίτια και επιχειρήσεις Εβραίων, καθώς και
συναγωγές. Οι ίδιοι οι ναζί ονόμασαν εκείνη τη βραδιά «Νύχτα των
Κρυστάλλων», εμπνευσμένοι από τις σπασμένες βιτρίνες.
2. Κου Κλουξ Κλαν: Αγριότητα από το 1865 ως σήμερα Με τον όρο Κου Κλουξ
Κλαν (Ku Klux Klan, KKK) αναφερόμαστε κυρίως σε δύο διακριτές
τρομοκρατικές οργανώσεις που έδρα σαν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
και υποστήριξαν το ιδεολόγημα της υπεροχής των λευκών έναντι των άλλων
φυλών. Ο κύριος στόχος της οργάνωσης ήταν οι πολιτικοί και κοινωνικοί ηγέτες
της κοινότητας των μαύρων αμερικανών, οι άνθρωποι αυτοί σκοτώνονταν για τον
παραμικρό λόγο.
3. Απαρτχάιντ ο ρατσισμός που έγινε νόμος Στις 29 Ιουνίου 1949 η κυβέρνηση της
Ν. Αφρικής απαγορεύει την τέλεση μικτών γάμων, μεταξύ λευκών και μαύρων,
ξεκινώντας στην ουσία την εφαρμογή του ρατσιστικού νόμου, με το όνομα
Απαρτχάιντ. Ο όρος Aπαρτχάιντ σημαίνει στην τοπική διάλεκτο «διαχωρισμός»
Ερευνητική Εργασία με θέμα Ρατσισμός Σελίδα 13 και επιβλήθηκε από την
κυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα της ζωής, από την παιδεία ως την υγεία, ενώ όσοι
αντιστάθηκαν έχασαν τη ζωή τους ή κλείστηκαν στη φυλακή για δεκαετίες.
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4. «Τζιμ Κρόου» νόμος στον Νότο των ΗΠΑ κατά τον οποίο οι μαύροι όφειλαν να
κάθονται στο πίσω μέρος του λεωφορείου και να δίνουν τη θέση τους στους
λευκούς
5. 2001: υιοθετείται στην σύνοδο της Νοτίου Αφρικής ο όρος Αφροαμερικανός με
στόχο να αντικαταστήσει τον όρο μαύρος και την έννοια της ράτσας.
6. 2001: η Γαλλία εγκρίνει νόμο για την αναγνώριση της δουλείας ως έγκλημα
κατά της ανθρωπότητας
7. Κατάργηση της δουλείας με νόμο
 1865: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
 Κούβα 1886-1888
 Αφρική-Μαυριτανία: 1981
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Μερικές ημερομηνίες για να θυμόμαστε 

Ιανουάριος
21: Παγκόσμια Ημέρα Αγκαλιάς
27: Διεθνής Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Ολοκαυτώματος
Φεβρουάριος
06: Παγκόσμια Ημέρα κατά της Κλειτοριδεκτομής
12: Ημέρα της Ερυθράς Χειρός (από το σύμβολο της κόκκινης παλάμης που σημαίνει STOP
στην στρατολόγηση παιδιών σε πολέμους)
14: Παγκόσμια Ημέρα του Γάμου, Διεθνής Ημέρα Προσευχής για τους Πάσχοντες από Αυτισμό
20: Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης
21: Παγκόσμια Ημέρα Μητρικής Γλώσσας
Μάρτιος
6: Παγκόσμια Ημέρα κατά του ενδοσχολικού εκφοβισμού & ενδοσχολικής βίας
8: Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας
15: Παγκόσμια Ημέρα κατά της Αστυνομικής Βαρβαρότητας
21: Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού/ Παγκόσμια Ημέρα για το Σύνδρομο Down
Απρίλιος
2: Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού
8: Ημέρα του Έθνους των Ρομά
18: Παγκόσμια Ημέρα Πολιτιστικής Κληρονομιάς
24: Παγκόσμια Ημέρα Κατάργησης των Πειραμάτων σε Ζώα
Μάιος
2: Παγκόσμια Ημέρα Γέλιου
3: Παγκόσμια Ημέρα Ελευθεροτυπίας
17: Διεθνής Ημέρα κατά της Ομοφυλοφοβίας
Ιούνιος
4: Διεθνής Ημέρα κατά της Επιθετικότητας εναντίον των Παιδιών
12: Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Εργασίας
15: Παγκόσμια Ημέρα κατά της Κακομεταχείρισης των Ηλικιωμένων
20: Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων
26: Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών και της Παράνομης Διακίνησής τους/Διεθνής
Ημέρα κατά των Βασανιστηρίων
27: Διεθνής Ημέρα Ομοφυλοφιλικής Υπερηφάνειας
Ιούλιος
17: Παγκόσμια Ημέρα Διεθνούς Δικαιοσύνης
18: Διεθνής Ημέρα Νέλσον Μαντέλα
Αύγουστος
9: Παγκόσμια Ημέρα Ιθαγενών
23: Παγκόσμια Ημέρα για την Υπενθύμιση του Δουλεμπορίου και της Κατάργησής του
Σεπτέμβριος
8: Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη του Αναλφαβητισμού
15: Διεθνής Ημέρα Δημοκρατίας
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21: Διεθνής Ημέρα Ειρήνης
23: Παγκόσμια Ημέρα Αμφισεξουαλικότητας
30: Διεθνής Ημέρα Μετάφρασης
Οκτώβριος
1: Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων
2: Διεθνής Ημέρα Μη Βίας
10: Παγκόσμια Ημέρα κατά της Θανατικής Ποινής
14: Παγκόσμια Ημέρα Όρασης (Κατά της Τύφλωσης)
17: Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Φτώχειας
24: Ημέρα του ΟΗΕ
26: Παγκόσμια Ημέρα των Τεχνών του Δρόμου και της Ελεύθερης Έκφρασης στο Δημόσιο
Χώρο
Νοέμβριος
6: Παγκόσμια Ημέρα για την Παρεμπόδιση της Εκμετάλλευσης του Περιβάλλοντος στον
Πόλεμο και τις Ένοπλες Συγκρούσεις
9: Διεθνής Ημέρα κατά του Φασισμού και του Αντισημιτισμού
19: Παγκόσμια ημέρα κατά της κακοποίησης των παιδιών
20: Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού
25: Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
29: Διεθνής Ημέρα Αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό Λαό
Δεκέμβριος
1: Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS
2: Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Δουλείας
3: Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία
10: Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
14: Παγκόσμια Ημέρα Αγάπης
18: Παγκόσμια Ημέρα Μετανάστη
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Η εργασία για το ρατσισμό πραγματοποιήθηκε από τους μαθητές του τμήματος ΑΥΓ1:
Αγκόλλι Φίλιππος
Αλλκούσι Χριστίνα
Απόχα Μαρία
Βακονδίου Αικατερίνη
Βελέντζα Ελένη
Βόμβυρα Μεταξία-Μαρία
Γαλάτης Ελευθέριος
Γεωργάκη Ιωάννα
Γκιρίτι Ενερίκο
Γούναρης Βασίλειος
Δελημάνη Ελευθερία
Δελημάνη Χρυσούλα
Ζάρα Νικολέττα
Ζαφειράκη Ιωάννα
Ζάχου Αλεξάνδρα
Καπότη Ναταλία
Καραπαναγιώτη Ευτυχία
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Βιβλιογραφία



Πηγές Ιστοσελίδων

http://www.eortologio.net/pagkosmies-imeres
http://vagialagou.weebly.com/epsilon943deltaetarhoalphatausigmaiotasigmamuomicron973.h
tml
http://taexeiola.blogspot.gr/2013/11/koinwniko-politikh-agogi-g-gymnasiou-vivlio.html
http://www.enar-eu.org/
http://www.humanrights.com/#/home
http://www.kathimerini.gr/64325/article/epikairothta/kosmos/to-oxi-ths-roza-parks
http://www.unhcr.gr/
http://www.un.org/
http://greece.iom.int/el


Παρακολούθηση ταινιών

Οικογένεια Μπελιέ, ‘’La famille Bélier’’, σκηνοθέτης Eric Lartigau, 2014, 106 λεπτά
Γκραντ Τορίνο ‘’Grand Torino’’, σκηνοθέτης Clint Eastwood, 2009; 116 λεπτά
Παρακολούθηση αποσμάσματος από προβολή στο YouTube, Martin Luther King - Un
parcours historique, https://www.youtube.com/watch?v=TnX9ToaiiYk
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