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DYSKRYMINACJA I TOLERANCJA wprowadzenie teoretyczne  

 

Dzisiejszy świat jest zróżnicowany w wielu aspektach. Zaczynając od najszerszej perspektywy 

możemy zobaczyć podział na kontynenty, kraje, regiony. Ale to jest oczywiste. Nasze prawa, 

historia, styl życia, wygląd zewnętrzny, status społeczny również sie różnią. Widzimy różnice 

nawet między mieszkańcami tego samego kraju, miasta, wioski, sąsiedztwa. Każdy z nas jest 

wyjątkowy, unikalny, jedyny w swoim rodzaju. A są nas miliardy - nas, ludzi. 

Te różnice niestety dość często prowadzą do konfliktów, nieporozumień czy przemocy. 

Światu obecnie brakuje tolerancji. Coraz więcej osób doświadcza dyskryminacji i odrzucenia. 

Za mało mamy empatii, współczucia czy też zwykłej tolerancji w naszych współczesnych 

społeczeństwach. 

W tym warsztacie skupimy sie na czterech pojęciach: uprzedzenie, stereotyp, dyskryminacja i 

tolerancja. 

UPRZEDZENIE - jest nieuzasadnionym lub nieprawidłowym nastawieniem (podejściem) w 

stosunku do osoby (zazwyczaj negatywnym) opartym wyłącznie na przynależności tej osoby 

do określonej grupy społecznej.   

Warto pamiętać, że jest różnica między uprzedzeniem a dyskryminacją. Dyskryminacja 

opiera się na działaniach lub zachowaniu, przeważnie negatywnych, w stosunku do osoby lub 

grupy ludzi, zwłaszcza na podstawie ich płci / rasy / klasy społecznej itp. Osoba uprzedzona 

niekonieczne musi działać pod wpływem tego uprzedzenia. Zatem, ktoś może być 

uprzedzony w stosunku do jakiejś grupy ludzi, ale niekoniecznie ich od razu dyskryminować.   

Uprzedzenie jest uczuciem jakie nam towarzyszy w stosunku do określonej osoby ze względu 

na jej przynależność do danej grupy.  

Uprzedzenie odnosi się do wierzeń, myśli, odczuć i nastawienia jakie ktoś ma na temat jakiejś 

grupy. Uprzedzenie nie jest oparte na doświadczeniu: zamiast tego jest to osąd, który 

powstaje poza naszym doświadczeniem.  

 

STEREOTYP 

To żywione przez ludzi przekonania, które nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistości, ale 

których mimo to niechętnie się pozbywamy. Ich istnienie zapewnia nam względne 

bezpieczeństwo umysłowe. Takie generalizacje są przede wszystkim sposobem na 

„uproszczenie” rzeczywistości. Mogą one być pozytywne lub negatywne, ale zazwyczaj są 

“przesadzonym” obrazem rzeczywistości. Mogą one być oparte na rasie, narodowości, 

orientacji seksualnej, płci - w zasadzie na każdym aspekcie ludzkiego życia.  
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Ale co się stanie jeśli ktoś pójdzie o krok naprzód i zastosuje dany stereotyp do konkretnej 

osoby?  

 

DYSKRYMINACJA 

Dyskryminacja to nierówne i krzywdzące traktowanie ludzi z różnych powodów. 

Słowo dyskryminacja pochodzi od łacińskiego wyrazu discriminatio, który oznacza 

"rozróżnianie". Innymi słowy więc jest to: wybieranie  nieprzychylnego traktowania osoby 

lub grupy ludzi na podstawie ich: rasy, płci, koloru skóry, pochodzenia, narodowości, religii, 

niepełnosprawności, orientacji seksualnej, wieku, statusu społecznego, obowiązków itp. lub 

też jakiekolwiek inne działanie nieprzystające do zasad sprawiedliwości i równości. 

Wyróżniamy dwa rodzaje dyskryminacji:  dyskryminacja pośrednia (zachodzi wówczas, gdy 

pozornie neutralny przepis, kryterium lub praktyka wywołuje szczególnie niekorzystną 

sytuację osób np. danej płci, rasy itp. w stosunku do innych osób) i dyskryminacja 

bezpośrednia (kiedy dana osoba traktowana jest gorzej niż inna osoba w podobnej sytuacji 

ze względu na swoją rasę, narodowość lub pochodzenie etniczne ) 

TOLERANCJA - Poszanowanie różnorodności, sprawiedliwe, obiektywne i liberalne 
nastawienie w stosunku do osób, których opinie, praktyki, rasa, religia, narodowość  etc. 

różnią się od naszych własnych; wolność od dewiacji.  
 

Brak tolerancji jest źródłem zła: przemoc rówieśnicza, niesprawiedliwa dyskryminacja, 

przestępstwa z nienawiści, czystki etniczne, prześladowania religijne i polityczne, 

ludobójstwo czy też terroryzm to szerzące się plagi naszego świata. 

Tolerancja oznacza poszanowanie i uczenie się od innych, docenianie różnic, poznawanie 
kultur, odrzucanie różnych stereotypów, odkrywanie wspólnych płaszczyzn i tworzenie 
nowych więzi. Tolerancja w wielu aspektach jest przeciwieństwem uprzedzeń.  

Ale czy tolerancja oznacza, że wszystkie zachowania osób innych od nas mają być 

akceptowane? Oczywiście, że nie. Zachowania krzywdzące innych, takie jak znęcanie się czy 

złośliwość, lub zachowania łamiące zasady społeczne, takie jak kradzież czy kłamstwo nigdy  

nie powinny być tolerowane. 
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