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Úvod

Žiadny človek sa nenarodí ako rasista. Počas života nás však neustále ovplyvňuje prostredie,
rodina, priatelia a atmosféra v spoločnosti. Platí to tak v škole, ako aj na univerzite či v práci.
Každodenne nám médiá sprostredkovávajú príbehy a obrazy ľudí, ktoré ich rozdeľujú do skupín a
pripisujú im isté vlastnosti. Takéto delenie však často vedie k diskriminácii. Ľudia sú tak na
základe ich domnelého pôvodu, výzoru alebo pohlavia vylúčení zo spoločnosti, prenasledovaní, či
dokonca vraždení. Je preto na nás, aby sme prelomili tieto vžité spoločenské obrazy, z ktorých
takéto postoje a činy pohŕdajúce ľuďmi vychádzajú a zbavili ich zároveň pôdy, ktorá takéto videnie
živí. 
Cieľom tohto informačného materiálu je objasniť tému diskriminácie a priblížiť, ako k nej
dochádza, aké má následky a čo sa za ňou ukrýva. Z tohto dôvodu sa skupina žiačok a žiakov a
študentiek a študentov podrobne venovala rôznym formám diskriminácie a skoncipovala texty,
ktoré na jednej strane odrážajú ich pohľad na danú tému a na druhej strane majú podnietiť iných k
tomu, aby sa fenoménom diskriminácie zaoberali. Vytvorené texty zrevidoval v spolupráci s
Karpatskonemeckým spolkom kultúrny manažér Inštitútu zahraničných vzťahov (ifa) Maximilian
Rößler a vytvoril z nich túto brožúru. Nasledujúce stránky majú bez nároku na úplnosť podnietiť
čitateľky a čitateľov k tomu, aby sa nad diskrimináciou, jej históriou a následkami zamysleli.
Pevne dúfame, že tieto texty prispejú k porozumeniu medzi ľuďmi a kultúrami. Zjednotení v
rozmanitosti by sme mohli dosiahnuť život v mieri a ľudskú dôstojnosť. Nie je zlé, že sme iní. Zlé
je, keď  niektorí musia pre ich inakosť trpieť.
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Vysvetlenie pojmov
na začiatok

Čo je vlastne diskriminácia?     O diskriminácii hovoríme vtedy, keď je človek v porovnaní s
inými znevýhodnený, vylúčený, alebo keď sa s ním zaobchádza inak ako s ostatnými, a to len
preto, že je príslušníkom určitej skupiny. Ľudia pritom nie sú diskriminovaní len pre farbu
ich pleti, ale aj pre kultúru, náboženstvo, svetonázor, postihnutie, jazyk, vek, pôvod,
pohlavie, sexuálnu orientáciu a rodovú identitu. Diskriminácia často vyplýva z istých
názorov, ktoré vznikajú z predsudkov, stereotypov a noriem v kombinácii so spoločenskou
mocou. Spoločenská moc sa prejavuje ako politická či hospodárska moc, ale aj
prostredníctvom reprezentácie v médiách. Takto je možné analyzovať, ktorá spoločenská
skupina z politických rozhodnutí profituje, ako sa v spoločnosti prerozdelí bohatstvo a aký
obraz skupín ľudí nám budú „servírovať“ v médiách, od rádia cez noviny až po film. Na
základe mocenských vzťahov sa diskriminácia môže odohrávať v rôznych rovinách, a to v
rovine medziľudskej, inštitucionálnej (prostredníctvom zákonov a štruktúr, napr. Racial
Profiling) a spoločenskej/kultúrnej (prostredníctvom rozšírených obrazov a vžitých
predstáv).¹ Viac informácii nájdete v druhej kapitole.
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Čo je diskriminácia?

Viac informácií nájdete tu:
http://diskriminierung.menschenrechte.org/wp-content/uploads/2010/09/tafel-2-
Screen.pdf 

Stereotypy & predsudky

Stereotypy sú všeobecne rozšírené spoločenské obrazy, ktoré sa často opakujú a ktoré
pripisujú určitým sociálnym skupinám pozitívne alebo negatívne vlastnosti a spôsoby
správania. Pre príslušníkov týchto skupín však tieto stereotypy nie sú často príznačné.
Stereotypy tak môžu prispievať k šíreniu myšlienok diskriminácie². Pojem predsudok sa
vzťahuje iba na individuálne znevažujúce postoje voči sociálnym skupinám alebo ich
členom, avšak neberie do úvahy sociálnu a inštitucionálnu rovinu diskriminácie. V
každodennom živote sa snažíme naše vnímanie kategorizovať, inak by sme z komplexnosti
sveta boli úplne unavení. Potom sa ľahko stane, že ľudí zaraďujeme do pomyselných
zásuviek na základe stereotypov, a bez toho, aby sme sa nad tým zamysleli, s nimi jednáme
inak, alebo ich dokonca vyčleňujeme. Je preto dôležité, aby sa každý z nás sám seba spýtal,
či nepodlieha tendencii kategorizovať, a aby sa pokúsil odbúrať vlastné stereotypy a
predsudky³.



Diskriminácia, rasizmus a marginalizácia – veľa pojmov, jedna téma? Používanie týchto
pojmov môže byť mätúce. Existuje mnoho uhlov pohľadu, ako tieto pojmy spolu súvisia.
Niekedy sa tieto pojmy dokonca zamieňajú. Niektorí napríklad argumentujú, že pojmy
anticigánizmus alebo antisemitizmus označujú podkategórie rasizmu, avšak osobitosti
jednotlivých foriem diskriminácie tak môžu nadobudnúť nepresné kontúry. V týchto textoch
sme sa preto rozhodli odvolávať sa na zastrešujúci pojem diskriminácia, pričom pojmy ako
rasizmus, sexizmus, antisemitizmus či anticigánizmus chápeme ako rôzne formy
diskriminácie. Pojem diskriminácia vyjadruje delenie ľudí do kategórii, na základe ktorých sú
znevýhodňovaní. Marginalizácia je jedným z dôsledkov diskriminácie. Tu je však potrebné
zdôrazniť, že rôzne formy diskriminácie môžu byť navzájom prepojené a že sa ľudia môžu stať
zároveň obeťami rozličných foriem diskriminácie. Táto prepojenosť, resp. viacnásobná
diskriminácia, sa takisto označuje ako intersekcionalita.
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Nenávisť voči cudzincom 
a cudziemu & xenofóbia

V kontexte rasizmu a diskriminácie sa taktiež opakovane používajú pojmy nenávisť voči
cudzincom a cudziemu a xenofóbia. Tieto pojmy však v brožúre používať nebudeme, pretože
nezodpovedajú podstate mizantropie, ktorú majú opisovať. Už samotný pojem totiž označuje
jedincov, ktorých sa týka, ako „cudzincov“. Označenie „cudzinec“ je však už súčasťou samotnej
diskriminácie. V tomto kontexte preto používame oveľa jednoznačnejší výraz, a to rasizmus!
Pretože osoby s nálepkou „cudzinci“ žijú v Nemecku alebo na Slovensku často už dlhé roky.
Cudzincami sa stávajú až vtedy, keď ich tak označíme alebo keď s nimi ako s cudzincami
zaobchádzame. Ani pojem xenofóbia nie je v tomto kontexte celkom vhodný, pretože rasizmus
nie je úzkostná porucha, ale nepriateľstvo voči určitej skupine ľudí. Čo je teda rasizmus?

Zdroje:
https://www.bpb.de/apuz/130413/vorurteile-differenzierung-und-diskriminierung-
sozialpsychologische-erklaerungsansaetze
http://diskriminierung.menschenrechte.org/wp-content/uploads/2010/09/tafel-2-
Screen.pdf

¹  http://diskriminierung.menschenrechte.org/wp-content/uploads/2010/09/tafel-2-Screen.pdf
²  https://www.bpb.de/apuz/130413/vorurteile-differenzierung-und-diskriminierung-sozialpsychologische-
erklaerungsansaetze
³  https://www.bpb.de/apuz/130413/vorurteile-differenzierung-und-diskriminierung-sozialpsychologische-
erklaerungsansaetze

Ďalšie informácie
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Rasizmus &
„rasa“

Téma 1



Rasizmus je forma diskriminácie, pri ktorej je osoba alebo skupina ľudí znevýhodňovaná
na základe výzoru, zdanlivého pôvodu, resp. histórie migrácie alebo údajnej „rasy“. V
rasistickom zmýšľaní sa vychádza z postulátu, že existujú ľudské rasy a že sú zoradené v
istej hierarchii, a preto sú niektoré skupiny ľudí nadradené iným. Takéto myslenie je v
rozpore so základom ľudskej civilizácie, predovšetkým s rovnocennosťou ľudí, a teda so
všeobecnými ľudskými právami. Tento druh znevýhodňovania sa môže v spoločnosti
prejaviť rôznymi spôsobmi, napríklad priamymi urážkami, ale aj rasistickými stereotypmi v
médiách či znevýhodňovaním pri hľadaní bytu alebo práce.
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Čo je to rasizmus? 

Môžu sa ľudia deliť na rasy? 

Neexistuje vedecký dôkaz o tom, že by existovali viaceré ľudské rasy. Dnešní ľudia sú
súčasťou rasy homo sapiens a podľa vedy sú medzi nimi iba nepatrné genetické rozdiely.
Pokus rozdeliť ľudí do „rás“ je preto svojvoľný a nevedecký.⁴ Koncept rozdielnych rás preto
vyplýva až z rasizmu. Zo zdanlivých alebo skutočných rozdielov medzi ľuďmi sa tak
vytvárajú rozdiely rasistické.⁵ 
V nemčine by sa preto nemal používať pojem „rasa“. V súvislosti s etnickými skupinami sa
preto častejšie siaha po anglickom výraze „race“. Aj keď sú obidva pojmy na prvý pohľad
podobné, je ich význam v rôznych kontextoch odlišný. Zatiaľ čo v Tretej ríši spôsobila
rasová teória nevýslovvné utrpenie a samotný výraz sa v nemčiine spája s biologickou
asociáciou, pojem „race“ opisuje analýzu sociálnych javov. Ak sa niekoho spýtate, akej je
rasy, znie to v každom ohľade rasisticky. Otázku „What is your race?“ však možno v USA
položiť bez rasistického podtónu, a to vtedy, keď ste si s osobou počas rozhovoru
vybudovali istú dôveru. Lepší preklad do nemčiny by preto mal byť: „Odkiaľ pochádzaš?“.
Touto otázkou nenarážate na rasu, ale vyjadrujete záujem o históriu a predkov danej
osoby. Tá istá otázka však môže byť nemiestna tak v anglickom, ako aj nemeckom
kontexte vtedy, ak je to prvá vec, na ktorú sa počas konverzácie spýtate. V tom najhoršom
prípade sa totiž zakladá na rasistických predstavách.⁶ 
Predstavy o rasizme, z nich zrodená diskriminácia a jej obhajovanie sa v histórii ľudstva
neustále menili. Odkiaľ však pochádza rasizmus?



Rasizmus, ako ho dnes chápeme, je spätý s históriou otroctva. Po takmer štyri storočia (16. –
19. stor.) sa milióny Afričanov stali obeťami obchodu s otrokmi. Boli zavlečení a deportovaní
do Ameriky, kde ich predávali ako lacné pracovné sily plantážnikom. Otroci nemali žiadne
práva a belosi s nimi zaobchádzali ako s dobytkom. Keď otrok porušil pravidlá, bol potrestaný
trestom smrti. 
Ekonomika Ameriky a koloniálnych ríš z otrockej práce profitovala, preto otroctvo a s ním
spojená najdlhšia a najväčšia násilná migrácia v histórii trvala tak dlho. Zvlášť majitelia
plantáží na juhu Spojených štátov amerických boli od otroctva priam závislí. Bohatstvá, ktoré
boli počas stáročí ukradnuté z afrického kontinentu a zušľachtené nezaplatenou prácou
otrokov, predstavujú dodnes základ bohatstva Európy a Severnej Ameriky.
Otroctvo vzniklo predovšetkým z hospodárskych dôvodov. Nástupom osvietenstva v 17.
storočí však prišlo k dileme. Osvietenstvo hlásalo rovnosť všetkých ľudí. Ako sa však dalo
obhájiť, že sa niektorí ľudia pokladali za majetok toho druhého? Odpoveď bola jednoduchá.
Mnoho Európanov a Američanov vnímalo Afričanov ako menejcenné bytosti bez duše a
rozumu. V ich očiach to neboli ľudia, ale zvieratá. Argumentovali tým, že Afrika nie je
civilizovaná a že záchranou pre kontinent sú Európania, ktorí „divochom“ prinesú civilizáciu.
Už tento fakt nasvedčuje tomu, že jeden z najdôležitejších nástrojov ospravedlnenia všetkých
týchto zločinov možno nájsť v samotnom jazyku. Vlastné názvy afrických regiónov, kultúr a
skupín obyvateľstva sa ignorovali a Európania vymysleli nové urážlivé výrazy ako „negro“
alebo „mulat“. Rovnako ako slovo na začiatočné písmeno „n“ (neger), aj tieto výrazy sú silno
rasistické a dnes by sa už nemali používať. Dokážu človeka hlboko zraniť a sú zakorenené v
čase, keď bola černochom      odoprená ich ľudskosť.
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Rasizmus v histórii ľudstva

Prečo sme však v slove „černosi“ (Schwarze Menschen) použili v nemčine v tomto kontexte
veľké začiatočné písmeno? Tu je úryvok z glosáru Amnesty International: „Výraz ,farebný´ je
koloniálny pojem a má negatívny význam. Alternatívou je vlastné označenie ,People of Color´
(skr. PoC, jednotné číslo ,Person of Color´). Mnoho ľudí, ktorí sa označujú ako ,People of Color´,
odmieta pojmy ako ,farebný´ alebo ,tmavej pleti´. Iniciatíva ,der braune mob e. V.´ uvádza:
,Nejde o biologické vlastnosti, ale o sociálno-politickú príslušnosť.´ Inak povedané, iniciatíva
,der braune mob e. V.´ a mnohí ďalší trvajú na tom, aby sa slová ,čierny´ (der Schwarz) a ,biely´
(Weiß) písali veľkým začiatočným písmenom. Ďalšou alternatívou je písať slovo ,biely´ malými
písmenami a kurzívou.“



Ani zrušenie otroctva neprinieslo v Amerike a Európe koniec rasizmu. V Spojených štátoch
amerických bola napríklad rasistická organizácia Ku-klux-klan zodpovedná za vraždy,
znásilnenia a vyhnanie nespočetného množstva černochov. Aj v Európe dochádzalo a stále
dochádza k rasistickým násilným činom nemiereným proti černochom. Aj keď sa
protirasistické hnutia ako „Hnutie za občianske práva“ s najvýznamnejšími predstaviteľmi
Martinom Lutherom Kingom a Malcomom X v Spojených štátoch amerických zaslúžili o
zlepšenie situácie, rasistické štruktúry, ktoré v tomto období vznikli, prežili dodnes.
Africký kontinent sa dodnes nesprávne označuje ako krajina, čím dochádza k ignorovaniu 
 rozdielov medzi rôznymi kultúrami a osudmi ľudí toho obrovského kontinentu. Namiesto toho
zo všetkých strán počúvame o krajine s nádhernou prírodou a zvieratami, v ktorej sa vedú
nezmyselné vojny a ľudia umierajú na chudobu a AIDS. O týchto príbehoch sa dozvedáme zo
západných médií a literatúry. Ovplyvnili ich rasistické príbehy o africkom kontinente, ktoré
opakovane zdôrazňovali, že ľudia z Afriky sa o seba nedokážu ani postarať, ani za seba
hovoriť. Keď obchodník a filozof John Locke vo svojich správach uvádza, že Afričania sú
„beštie, ktoré nemajú žiadne domy“ a „ľudia bez hlavy, s ústami a očami na hrudi“, je to dôkaz
toho, aké absurdné predstavy o Afrike v Európe v minulosti vládli a ešte stále vládnu. 
Ak sa neustále vyobrazuje iba jedna strana skupiny, okráda sa tak celá skupina a ľudia v
nej o vlastnú identitu. Táto jedna strana sa potom stane stereotypom, na ktorom je
možné budovať diskrimináciu. ⁷
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V súčasnosti počuť niekedy pojem
etnopluralizmus. Čo je to? 

Keď počujete pojem „etnopluralizmus“, môže sa vám na prvý pohľad zdať, že s rasizmom
nemá nič spoločné. Koniec koncov sa v ňom skrýva pojem pluralizmus, teda rozmanitosť!
Druhá časť slova „etno“ označuje etnikum alebo národ. Aj keď to nie je úplne zjavné, je aj
etnopluralizmus založený na rovnakej myšlienke ako priamy rasizmus. Pojem
„etnopluralizmus“ bol v 70. rokoch 20. storočia formovaný predstaviteľmi „novej“ pravice.
Každý národ by si tak mal zachovať svoju vlastnú identitu a kultúru a nemal by sa miešať s
inou. Nová pravica chápe kultúru ako nezmeniteľnú entitu a ľudia z rôznych kultúr by podľa
jej ideológie nemali žiť spolu. Inými slovami, Nemci by mali žiť iba v Nemecku, Francúzi len vo
Francúzsku a podobne. Nová pravica vychádza z toho, že dobrú spoločnosť by bolo možné
formovať iba vtedy, ak by neexistovali „cudzinci“. Pri otázke, kto je to „cudzinec“, sa rýchlo
ukáže, že je etnopluralizmus len tenkým rúškom, ktoré zakrýva staré rasistické schémy
myslenia. Aj samotné ciele tejto ideológie (oddelená existencia etnických skupín,
neakceptovanie utečencov a prisťahovalcov a vyhostenie migrantov) poukazujú na to, že ide o
ideológiu opovrhujúcu človekom. 



V konečnom dôsledku to znamená, že táto ideológia rázne odmieta myšlienku
multikulturalizmu a neakceptuje rovnosť ľudí. Realizácia cieľov tejto ideológie by totiž
znamenala hromadnú deportáciu miliónov ľudí. Ukazuje sa teda, že etnopluralizmus a súvislosť
s pojmom kultúry sú len premenovaním pojmu „rasa“. Túto modernizovanú formu rasizmu v
Nemecku zastávajú neofašistické      strany ako NPD (Národnodemokratická strana Nemecka)
a AfD (Alternatíva pre Nemecko).
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Nadácia Amadeu Antonio uvádza:
„Nová pravica (ako ju jej členovia nazývajú) sa chce odlíšiť od tej „starej“ a odvoláva sa na tzv.
„konzervatívnu revolúciu“, čiže pravicových intelektuálov z pred- a medzivojnového obdobia,
ktorí sa považujú za priekopníkov národného socializmu. „Nová“ pravica sa vydáva za
intelektuálnu. Ak sa však pozriete bližšie, sú rozdiely voči klasickému pravicovému
extrémizmu zanedbateľné. Tam, kde niektorí kričia „cudzinci preč“, iní ticho hovoria o
„reemigrácii“. Myslia tým ale presne to isté.“

Viac informácií nájdete tu:
https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/rechtsextremismus-rechtspopulismus/alter-
rassismus-in-neuem-gewand-die-neue-rechte/



Extrémne pravicový, neofašistický alebo neonacistický – čo sú to za pojmy? 
Vo verejných diskusiách sa často hovorí o pravicovom extrémizme a odvoláva sa pritom na
tzv. model extrémizmu. Nejde tu však o vedecky podložený model, ktorý by viedol k lepšiemu
porozumeniu politických ideológií, ale skôr k ich skresleniu. Na rozdiel od modelu extrémizmu
sa niektorí autori odvolávajú na pojmy pravicový radikalizmus alebo extrémna pravica. Aj
naďalej je však sporné, ktorý termín tento fenomén vystihuje najpresnejšie.
Zameranie neonacizmu sa historicky vzťahuje na nemecký národný socializmus. V tomto
zmysle možno Národnodemokratickú stranu Nemecka chápať ako neonacistickú stranu. So
stranou Alternatíva pre Nemecko ju spája (neo)fašistická ideológia, ako napr. nacionalizmus,
nerešpektovanie ľudských práv, vytváranie obrazu spoločného nepriateľa a šíriaceho sa
antiintelektualizmu. 

Viac informácií nájdete tu:
https://secularhumanism.org/2003/03/fascism-anyone/
https://www.belltower.news/die-extremismustheorie-extrem-unbrauchbar-hufeisen-im-
kopf-und-die-gleichsetzung-von-rechts-und-links-94759/
https://www.volksverpetzer.de/analyse/12-merkmale-faschismus/ 
https://www.academia.edu/27149955/Wissenschaftstheoretische_Elemente_einer_Kritik_
an_der_Extremismusforschung_und_Kritische_Diskursanalyse_als_alternative_
Perspektive_f%C3%BCr_eine_kritische_Rechtsextremismusforschung
https://www.youtube.com/watch?v=6efvAxBb7BU&ab_channel=FeineWelt
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⁴ www.quarks.de/gesellschaft/darum-ist-die-rassentheorie-schwachsinn/
⁵ renk-magazin.de/warum-es-keine-rassen-gibt-und-sie-ein-konstrukt-von-rassismus-sind/
⁶ www.youtube.com/watch?v=_-iC4g_fLoE
⁷ www.youtube.com/watch?v=D9Ihs241zeg&t=333s

Ďalšie informácie
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Rasizmus dnes: od
každodenných

prejavov rasizmu až
po vraždu

Téma 2



Rasizmus sa netýka len presvedčených rasistov v stranách ako NPD alebo AfD. K znevažovaniu
ľudí pre ich domnelý pôvod či vzhľad dochádza denne aj medzi nami. Každodenné prejavy
rasizmu, ako už naznačuje samotný názov, sú v našom živote všadeprítomné. K diskriminácii
často dochádza bez toho, aby sme si to uvedomovali. Každodenné prejavy rasizmu majú rôzne
formy, napr. pohŕdajúce pohľady v autobuse, rasistické výkriky na štadióne, vykázanie už pri
dverách diskotéky, zdanlivé „komplimenty“ ako „hovoríš ale dobre po nemecky“ alebo pochvalné
zovšeobecnenia ako „ázijskí študenti sú vždy tak usilovní“. Všetky tieto prejavy majú spoločné
zaužívané, tradičné zaraďovania ľudí do zásuviek podľa etnických, národných, kultúrnych alebo
rasových štruktúr.⁸

Uvádzame niekoľko príkladov každodenných prejavov rasizmu:
• Uchádzač o pracovnú pozíciu s menom, ktoré znie cudzo, nedostane pozvánku na pohovor.
Osoba s identickým životopisom, ale s nemecky znejúcim menom, ju však dostane.
• Polícia na Silvestra preveruje najmä osoby so „severoafrickým“ vzhľadom.
• Módny reťazec robí reklamu s fotografiou čierneho chlapca v mikine s nápisom „Coolest Monkey
in the Jungle “ (v preklade „najlepšia opica v džungli“).⁹

V septembri 2013 hashtag na Twitteri „#SchauHin“ poukázal na každodenné prejavy rasizmu.
Tisíce ľudí zverejnili v priebehu niekoľkých dní svoje skúsenosti s rasizmom. Tento hashtag bol
niekoľko dní jedným z top 10 najpoužívanejších v Nemecku. Rozpútaná mediálna diskusia jasne
preukázala, že tieto skúsenosti nie sú ojedinelé, ale sú súčasťou štrukturálneho problému v našej
spoločnosti, za ktorý nesieme zodpovednosť my všetci. Pripájame pár tweetov¹⁰:
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Čo sú každodenné prejavy rasizmu a ako
vedú stereotypy k diskriminácii?

Práve teraz: Vychovávateľka hovorí dieťaťu: „Nešuchci sa. Bol si tuším príliš dlho u rodiny v
Turecku?“ #schauhin



Každý z nás pozná stereotypy ako napr. Ázijci sú múdri, černosi vynikajú v športe a
Latinskoameričania vyzerajú exoticky a vedia skvelo tancovať. S mnohými z týchto
stereotypov sa stretávame každý deň. Možno ich aj používame a vôbec ich nemyslíme zle.
Často však neuvažujeme o tom, ako tieto výroky vníma druhá strana. Ak ich aj používame s
dobrým úmyslom, musíme si uvedomiť, že nimi škatuľkujeme iných a že človeka dokážu
uraziť. Ak napríklad Latinskoameričanka v klube pekne tancuje, môže to znamenať:
„Samozrejme, že vieš dobre tancovať, si predsa Latinskoameričanka.“ Ak jej tancovanie až tak
skvelo nejde, môže schytať komentár: „Čo si to za Latinskoameričanku, keď nevieš tancovať?“
Obidve výpovede nemusia byť, samozrejme, myslené zle, a napriek tomu potláčajú
individualitu osoby. Keď vie človek tancovať, je to možno preto, že veľa trénoval, ale nie vďaka
svojmu pôvodu. Ak v tanci neexceluje, nie je to pre jeho pôvod.
Ďalším príkladom sú černosi, ktorých často oslovujú iní ľudia na verejnosti. Veľakrát za nimi
niekto príde a rozpovie im o svojej dovolenke v Afrike, a to len preto, že sú tmavej pleti. Aj
tieto skúsenosti sú založené na stereotypoch. V našej spoločnosti je celkom populárna
rovnica „tmavšia pleť = Afrika“.
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Existuje „pozitívny“ rasizmus? Nie sú to len dobre
myslené komplimenty?

Tieto príklady svedčia o tom, že ľudia, ktorých sa to týka, musia každý deň čeliť rasizmu
alebo inej forme diskriminácie. Často sú vnímaní ako cudzinci, hoci sa narodili alebo
vyrastali v Nemecku a Nemecko je ich domovinou. Ale pre ich výzor, domnelý pôvod či
skupinu, do ktorej sú zaradení, sa im odopiera to, aby sa cítili ako doma. 

Ďalšie príklady z každodenného života nájdete tu:
https://www.youtube.com/watch?v=3K_AMkqFvyM

Keď vám prenajímateľ v telefóne hrdo vyhlási, že v okolí nežijú žiadni cudzinci, a keď mu poviete,
že ste sám cudzinec, tak položí. #schauhin
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V akých rovinách sa odohráva diskriminácia?

To ale neznamená, že každý černoch, ktorý žije mimo Afriky, z Afriky aj pochádza. Jeho rodina
možno už niekoľko generácii žije v Nemecku a v Afrike má len predkov. Teraz sú však tiež
občania Nemecka, ich domovina je Nemecko a materinský jazyk nemčina. Hoci podobné
poznámky nemyslíme zle, stále môžu druhého uraziť. V spoločnosti pritom ešte stále
rezonuje, že černosi sú cudzinci. Takéto videnie zasa vedie k tomu, že černosi napriek tomu,
že celý život prežili na Slovensku alebo v Nemecku, sú tam napriek tomu považovaní za iných
a cudzích.
V neposlednom rade treba spomenúť súkromie černochov, ktoré sa často nerešpektuje.
Mnohí z nich majú prirodzene kučeravé vlasy. Väčšina z nich to už pozná. Cestujú v metre,
niekto k nim podíde a dotkne sa ich vlasov bez toho, aby požiadal o dovolenie. Ako
kompliment potom možno zaznie: „Ach, to je príjemné, mäkučké! Ako taká ovečka!“ Okrem
toho, že sa pri cudzích ľuďoch môžeme spýtať, čo asi predtým chytali, je takéto konanie
jasným prekročením hraníc a aj dobre myslené komplimenty tu nie sú namieste. Podobné
situácie zažívajú takmer výlučne černosi, a aj preto sa často cítia byť iní alebo cudzí.

Diskriminácia sa odohráva:
prostredníctvom zákonov a štruktúr -----------prostredníctvom rozšírených obrazov a predstáv
                          ---------------medzi jednotlivými ľuďmi--------------
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Diskriminácia sa v našej spoločnosti odohráva vo viacerých rovinách a veľmi často zostáva
úplne nepovšimnutá. Aj keď sa najľahšie dá pochopiť v rovine osobnej, funguje aj
prostredníctvom zákonov a štruktúr (štrukturálna diskriminácia). Štrukturálna diskriminácia
nie je primárne o interakcii dvoch ľudí, ale o diskriminačných štruktúrach a procesoch
rozhodovania v našej spoločnosti. Niektoré zákony aktívne diskriminujú určité skupiny ľudí
alebo majú za následok marginalizáciu určitej skupiny. Napríklad homosexualita bola v
Nemecku legalizovaná až v roku 1994. Tretia úroveň diskriminácie je založená na rozšírených
obrazoch.

Tieto tri úrovne niekedy nemožno od seba jasne oddeliť. Napríklad, keď černochov kontroluje
polícia oveľa častejšie ako belochov. Tento postup sa nazýva „racial profiling“ (rasové
profilovanie) a v Nemecku je zakázaný. Polícia ho však stále používa. Tu sa diskriminácia síce
odohráva medzi jednotlivými ľuďmi, teda medzi dotknutou osobou a verejnou autoritou, ale
stojí za ňou inštitúcia – polícia a štát. To znamená, že k tomuto druhu diskriminácie dochádza
aj v rovine štrukturálnej. Aj keď sa úrovne niekedy miešajú, je dôležité všímať si, že
diskriminácia presahuje aj správanie jednotlivých ľudí. Ďalším príkladom inštitúcie, v ktorej
môže dochádzať k diskriminácii, je škola.    Učiteľ hodnotí žiakov a niekedy sa stáva, že
rozšírené sociálne obrazy ovplyvnia taktiež ich hodnotenie. Napríklad, ak učiteľ povie žiačke
tureckého pôvodu, ktorá sa na hodine rozpráva: „V našej krajine si hosť, takže sa správaj
slušne." Takéto rasistické komentáre sú založené na rozšírenom obraze toho, čo je a čo nie je
„normálne nemecké“. Za podobnými komentármi učiteľov stojí inštitucionálna moc školy.
Často sa to odzrkadľuje aj na známkovaní, čo znamená, že mnohí žiaci, ktorých sa rasizmus
týka, sa nedostanú na gymnázium. V dôsledku toho sa v budúcnosti nedostanú na univerzitu a
často sú nútení pracovať na málo platených pozíciách. Týmto sa zasa posilňuje spoločenská
predstava, že deti z prostredia migrantov sú menej talentované, čo, samozrejme, nie je
pravda.

Učiteľ hovorí žiačke pochádzajúcej z Turecka, keď sa počas hodiny rozpráva: „V našej krajine
si hosť, takže sa správaj slušne.“ #schauhin



Aký je rozdiel medzi mobbingom a diskrimináciou?
Ľudia sú diskriminovaní na základe rôznych znakov, vlastností alebo etnického pôvodu. K
diskriminácii dochádza najmä v školách alebo v iných vzdelávacích inštitúciách či v práci. V
kontexte škôl sa však častejšie stretávame s pojmom šikanovanie (mobbing) ako
diskriminácia. Je to to isté? V čom spočíva rozdiel? Je jedno, kedy a kde je človek
diskriminovaný, vždy ide o predstavy o tom, čo je „normálne“ a čo nie. Ak človek nezodpovedá
„normálnym predstavám“ a je kvôli nim znevažovaný, hovoríme o diskriminácii.
O diskriminácii sa spravidla hovorí vtedy, keď znevýhodnenie vzniká na základe týchto
charakteristík:
1. Náboženstvo alebo svetonázor
2. Zdravotné postihnutie alebo chronické ochorenia
3. Vek
4. Sexuálna identita (heterosexuáli, bisexuáli, homosexuáli...)
5. Etnický pôvod (jazyk, prisťahovalecké prostredie, vzhľad...)
6. Pohlavie (muži, ženy, transsexuáli, intersexuáli...)
7. Sociálne postavenie (zázemie dieťaťa, ekonomická situácia rodiny...)
Ako sme už uviedli, v školách sa častejšie hovorí o šikanovaní ako o diskriminácii.
Šikanovanie môže byť prejavom diskriminácie, ak je založené na uvedených
charakteristikách a ak trvá dlhší čas. Šikanovanie však nemusí byť vždy založené na
diskriminácii. Môže sa vzťahovať aj na iné vlastnosti, a to najmä vtedy, ak je jednotlivec iný
ako ostatní (ak má trochu väčší nos, ak je v škole lepší alebo horší, ak je trošku pevnejší alebo
chudší a podobne). Aj keď sa šikanovanie nie vždy vzťahuje na diskrimináciu, je to pre
dotknuté osoby stále traumatizujúce, a preto treba prejaviť odvahu a podporiť ich.
Obťažovanie, podobne ako šikanovanie, môže byť takisto založené na diskriminácii.
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Vráť sa láskavo tam, odkiaľ si prišiel!                        -                                   Mám ísť do Dortmundu?



Odkiaľ však pochádzajú každodenné prejavy rasizmu? Kde korenia všetky spoločenské obrazy,
ktoré ovplyvňujú naše očakávania?
Prispievajú k tomu vo veľkej miere média. V našej spoločnosti majú veľkú moc, a to politickú, aj
spoločenskú. Čítame noviny, sledujeme správy, pozeráme filmy, informujeme sa a utvárame si
tak vlastný pohľad na svet. Naše predstavy teda výrazne ovplyvňujú média.
Prisťahovalci sú v novinách často vyobrazení v negatívnych súvislostiach. Pri trestných činoch sa
napríklad uvádza národnosť páchateľa, aj keď to so samotným činom nemá nič spoločné. Správ o
utečencoch, ktorí spáchajú trestný čin, je spravidla viac ako správ o migrantoch, ktorí platia
dane, chodia do školy a angažujú sa v spolkoch. Zachádza to až tak ďaleko, že potomkovia rodín
prisťahovalcov sú stále vykresľovaní ako cudzinci a hrozba pre bezpečnosť.
Možno sa pýtate, prečo sa v mnohých médiách uvádza národnosť. Nie je to preto, že by väčšina
novinárov bola rasistami. Ak sa však pozriete na žurnalistov, ktorí pracujú pre nemecké médiá,
rýchlo si všimnete problém. Každý piaty človek v Nemecku je totiž z prisťahovaleckého
prostredia. V médiách má každý päťdesiaty prisťahovaleckú minulosť.¹¹ Redakcie teda
neodzrkadľujú rozmanitosť krajiny.
Tento nepomer v zastúpení sa, samozrejme, netýka iba žurnalistiky, ale aj celej spoločnosti – či
už vo filmoch, ktoré sa opakovane vracajú k stereotypom a diskriminačným príbehom, alebo vo
verejnej správe, kde je takisto nepomer v zastúpení.
Jedným z prístupov k zlepšeniu situácie by bolo vytvorenie väčšej rozmanitosti tým, že by sa
viacerým ľuďom z rôznych etnických a sociálnych kontextov umožnilo presadiť sa v mediálnom
svete, aby verejnosti ukázali rôzne perspektívy. Avšak iba toto by štrukturálne problémy
nevyriešilo, pretože stáročia zotročovania a utláčania rôznych skupín obyvateľstva majú
ďalekosiahle dopady, ktoré pretrvávajú dodnes. Vykorisťovaním týchto skupín sa počas stáročí
nahonobilo bohatstvo, a to v dôsledku nútenej práce zotročených a utláčaných ľudí. Po zotročení
väčšinou nasledovalo ďalšie sociálne vylúčenie. Ekonomický základ, na ktorom stojí bohatstvo
Európy a Severnej Ameriky, bol teda vybudovaný prostredníctvom rasistickej štruktúry otroctva.
Aby sa zlepšila situácia diskriminovaných sociálnych skupín, je okrem silnejšieho zastúpenia v
médiách potrebná aj ekonomická kompenzácia.
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Rasizmus & moc alebo kto môže ovplyvniť
spoločenské obrazy?



Formy diskriminácie možno nájsť v každej spoločnosti, nie všetci sa však diskriminácie
dopúšťajú vedome. Ako príklad nám môže poslúžiť model ľadovca, ktorý sa využíva v teórii
komunikácie:
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Od diskriminácie k násiliu:
Ako sa nehumánne postoje v spoločnosti stávajú

živnou pôdou pre násilie

Pod hladinou vody sa nachádzajú formy diskriminácie, ktoré si ľudia neuvedomujú. Tieto
nehumánne postoje sú rozšírené v celej spoločnosti a možno sa s nimi stretnúť v každodennom
živote v mnohých situáciách. Okrem iného k nim patrí rasizmus, sexizmus, anticigánizmus a
antisemitizmus. Väčšina ľudí si takéto postoje ani neuvedomuje. Ich základom sú stereotypy,
teda vžité spoločenské obrazy. Poukazujú na to aj rôzne štúdie, z ktorých vyplýva, že rasistické
názory sú medzi nemeckým obyvateľstvom pomerne rozšírené. S výrokom, že „v Nemecku žije
príliš veľa cudzincov“, súhlasilo podľa štúdie Nadácie Friedricha Eberta z roku 2019 približne 19
% respondentov. Na základe štúdie Univerzity v Lipsku z roku 2020 sa zasa až 26 %
respondentov stotožnilo s výrokom, že „Spolková republika je v dôsledku veľkého počtu
cudzincov ohrozená nebezpečnou mierou cudzieho vplyvu“.¹² Jeden z prieskumov EÚ zasa
ukázal, že každý tretí migrant a príslušník etnickej menšiny bol v EÚ diskriminovaný. Týka sa to
obzvlášť Rómov a migrantov z Afriky. Rómovia sa s diskrimináciou pritom stretávajú každý deň.¹³

Nehumánne postoje - Sexizmus - Rasizmus - Anticigánizmus - Antisemitizmus - Rozšírené v celej                        
spoločnosti



Nad hladinou vody sa nachádza vedomá, otvorená a násilná forma diskriminácie. Ak ľudia okrem
preberania vžitých spoločenských obrazov celkom vedome takéto obrazy aj vytvárajú a ak ich
cieľom je, aby boli príslušníci určitých spoločenských skupín vylúčení alebo zabití, nachádzajú sa
v tomto modeli nad hladinou vody. Táto cielená stratégia ide ruka v ruke s prvkami fašistických
ideológií, ako napríklad nacionalizmus, nacionalistické myslenie a opovrhovanie ľudskými
právami, resp. odmietanie rovnocennosti ľudí. Všetky tieto ideologické prvky napokon vyvrcholia
násilím, keď utečencom podpaľujú obydlia alebo pravicové teroristické siete umiestňujú do štvrtí
obývaných migrantmi bomby s klincami. 
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Ak zoberieme do úvahy túto hrôzu, zdá sa byť spodná časť ľadovca celkom neškodná. Avšak aj
rozšírené nehumánne postoje tvoria základ, na ktorom stojí horná časť modelu. Je to tak aj v
prípade ľadovca, ktorého vrchol stabilizuje obrovská masa ľadu pod hladinou vody. Bez spodnej
časti ľadovca by horná časť neexistovala. Znamená to, že nevedomé nehumánne postoje sú
stavebným kameňom násilnej diskriminácie.

Násilie - Popieranie rovnocennosti ľudí - Autoritárske vedenie štátu / Diktatúra - Nacionalizmus - 
Nacionalistické myslenie - Cielené stratégie a vedomé nehumánne postoje



Ukazuje sa, žiaľ, že aj po druhej svetovej vojne je rasistické násilie stále prítomné a že za
posledné roky dokonca vzrástlo. Toto sa prejavilo aj v roku 2011 odhalením teroristického
zoskupenia NSU (Nationalsozialistischer Untergrund).     V nemeckej verejnosti to vyvolalo širokú
diskusiu o tejto téme. Avšak aj NSU malo svojho predchodcu a bolo zasadené do rozsiahlych
štruktúr nacistických organizácií, ktorých pôvod siaha do povojnového obdobia. Možno teda
hovoriť o istej kontinuite pravicového násilia, ktoré pretrváva dodnes. Za posledných 10 rokov
dokonca stúpol počet násilných a teroristických činov, ktoré boli spáchané na základe
rasistických alebo iných nehumánnych postojov. V rokoch 2011 až 2015 zaznamenali v západnej
Európe 140 pravicových násilných činov, ktoré si vyžiadali 475 mŕtvych a zranených.¹⁴ Len v
Nemecku sa v rokoch 2019 až 2020 uskutočnilo viacero teroristických atentátov. V októbri 2019
sa pokúsil ťažko ozbrojený muž vtrhnúť do synagógy. Keď sa mu po viacnásobnom výstrele
nepodarilo otvoriť dvere, zastrelil 2 náhodných okoloidúcich. Dvere odolali streľbe iba zázrakom,
vďaka čomu sa predišlo krviprelievaniu. O niekoľko mesiacov neskôr, vo februári 2020, zavraždil
pravicový terorista v Hanau 9 ľudí. Cielene vyhľadal dva shisha bary, aby v nich zavraždil
údajných migrantov. Toto sú len tie najznámejšie príklady pravicových násilných činov. Existujú
rôzne portály, ktoré dokumentujú rasistické, antisemitské alebo protirómske činy. O nenávisti
voči Rómom informuje napríklad Organizácia Amaro Foro e.V.¹⁵ Regionálny úrad pre vzdelávanie,
integráciu a demokraciu zaznamenáva zasa pravicové zločiny v Sasku.¹⁶
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Rasistické násilie – 
na ulici a v inštitúciách

V mnohých prípadoch rasistického násilia sa však dotknutí sťažujú na správanie polície.
Napríklad pri vyšetrovaní vrážd spáchaných NSU upodozrievala polícia predovšetkým dotknuté
osoby a jednoznačné rasovo motivované indície nebrala do úvahy. Následne sa v polícii a
nemeckej tajnej spravodajskej službe (Bundesamt für Verfassungsschutz) kopili škandály a
chyby pri vyšetrovaní. Po zverejnení rôznych rasistických a četovacích skupín a sietí vnútri
samotnej polície, ktoré potierajú dôstojnosť človeka, bola nastolená otázka:

NSU je názov pravicového, extrémistického, teroristického zoskupenia. Skratka pozostáva zo
začiatočných písmen označenia tohto zoskupenia „Nationalsozialistischer Untergrund“.
Členovia NSU boli Beate Zschäpeová, Uwe Mundlos a Uwe Böhnhardt. Doposiaľ sa vie, že NSU
spáchalo desať vrážd (tri v Norimbergu, dve v Mníchove a jednu v Hamburgu, Rostocku,
Dortmunde, Kasseli a Heilbronne), ako aj tri útoky, pri ktorých bola použitá výbušnina, a taktiež
15 lúpežných a bankových prepadnutí. Teroristická jednotka bola aktívna viac ako 13 rokov. Ani
roky po jej odhalení nie je isté, kam až siaha sieť okolo Zschäpeovej, Mundlosa a Böhnhardta.
Počas procesu bola obhajovaná nedôveryhodná téza, že v prípade NSU išlo len o toto trio.
Všetky dôkazy však naznačujú, že NSU bola široká sieť neonacistov.



„I can’t breath!“ – tieto slová obleteli po 25. máji 2020 svet. Boli to posledné slová Georga Floyda,
Afroameričana, ktorého na ulici zavraždil policajt. Ten 9 minút a 29 sekúnd kľačal obeti na krku.
Spojenými štátmi a celým svetom sa prehnala búrka pobúrenia. Nebola to však len reakcia na
neprimeraný počet černochov/ľudí inej pleti (PoC), ktorí v USA zomreli v dôsledku policajného
násilia. Ukázalo sa, že sa tento problém netýka len Spojených štátov amerických. V roku 2005 tak
v Nemecku zabili pravdepodobne nemeckí policajti Ouryho Jalloha, pochádzajúceho zo Sierra
Leone. Hoci špeciálny vyšetrovateľ potvrdil, že boli všetky opatrenia chybné a protiprávne, nebol
ani jeden z dvoch obvinených policajtov za neúmyselné usmrtenie odsúdený na trest odňatia
slobody. Namiesto toho bol jeden z nich oslobodený a druhý musel zaplatiť peňažnú pokutu.¹⁷ Ale
aj toto je iba jeden z množstva ďalších prípadov v Nemecku. Podľa štúdie z roku 2019 sa tak
ročne uskutočnilo najmenej 12 000 policajných zásahov, ktoré boli pravdepodobne
protizákonné.¹⁸
Koľko z toho je rasisticky motivovaných prípadov, nie je jasné, ale škandály pravicových sietí a
četov vnútri samotnej polície sú znepokojujúce. Ukázalo sa, že sa v policajných četoch vymieňajú
nenávistné správy. Nájdeme tam správy ako: „Merkelovej návštevníci tiahnu krajinou ako
kobylky“ alebo aj výzvy typu „Zastreľte šesť ilegálnych prisťahovalcov ako súčasť imaginárnej
prijímacej skúšky pre policajtov“.¹⁹ Policajní úradníci, ktorí sa proti takýmto rasistickým
vyjadreniam postavia, sú častokrát vylúčení z kolektívu. S pomocou nemôžu často rátať ani u
nadriadených. Buď majú rovnaký názor, alebo nechcú mať problémy s kolegami a „vyššími“
miestami. V uplynulých mesiacoch sa na verejnosť dostalo viacero četov, v ktorých sa šíril
rasistický a antisemitský obsah. Hoci tieto zverejnenia prispievajú k väčšiemu povedomiu
spoločnosti, je veľmi znepokojivé, že je rasizmus v polícii tak rozšírený.²⁰
Politici už roky sľubujú v tejto veci objasnenie, avšak vždy sa poukazuje na to, že rasizmus v
polícii nie je štrukturálny problém. Koniec-koncov väčšina policajtov nie sú rasisti a prípady,
ktoré sa dostali na verejnosť, sú len výnimky.²¹ Keďže sa ale na verejnosť dostáva čoraz viac
takýchto četov, o to menej sú takéto výpovede upokojujúce. Štrukturálny rasizmus totiž
neznamená, že všetci alebo väčšina policajtov sú rasisti. Štrukturálne problémy vznikajú vtedy,
keď neexistujú žiadne mechanizmy, ktoré by rasistické správanie v polícii potrestali. Keď
páchatelia nebudú braní na zodpovednosť, poškodí to dôveru v políciu. Človek inej farby pleti
musí teda stále dúfať, že keď sa ocitne v núdzi, narazí na pracovníka, ktorý nie je súčasťou tejto
rasistickej siete, ale podľa ústavy háji dôstojnosť človeka.
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Ako veľmi je rasizmus rozšírený v inštitúciách,
napríklad v polícii?



24

⁸ www.bpb.de/dialog/194569/offensichtlich-und-zugedeckt-alltagsrassismus-in-deutschland
⁹ service.zeit.de/schule/wp-content/uploads/sites/9/2018/07/0718-ZEIT-ZfdS-Sek2-Alltagsrassismus.pdf
¹⁰ www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/213679/alltagsrassismus-was-ist-das-denn-wie-
ein-twitter-hashtag-vorurteile-und-rassismus-aufdeckt
¹¹ www.eccar.info/sites/default/files/document/Reihe%20Rassismus%20in%20der%20Mitte%20der%20
Gesellschaft_0.pdf
¹² weitere Informationen: https://mediendienst-integration.de/desintegration/rassismus.html
¹³ weitere Informationen: https://www.tagesschau.de/ausland/fremdenfeindlichkeit100.html
¹⁴ https://www.youtube.com/watch?v=BxUxFo_8nmM&ab_channel=Monitor
¹⁵ https://amaroforo.de/projekte/antidiskriminierungsarbeit/dosta/
¹⁶ https://www.raa-sachsen.de/support/chronik
¹⁷ https://www.bpb.de/apuz/antirassismus-2020/316766/rassismus-und-polizei-zum-stand-der-
forschung
¹⁸ https://www.rbb-online.de/kontraste/pressemeldungen-texte/unveroeffentlichte-studie--12-000-
verdachtsfaelle-unrechtmaessig.html#top
K štúdii:
https://kviapol.rub.de/images/pdf/KviAPol_Zwischenbericht_2_Auflage.pdf
¹⁹ https://www.youtube.com/watch?v=E04xGs1Qfjc&list=PL_
VozxugdhN93geoj1Bcxv1QVbMlPCj3_&index=15&t=27s&ab_channel=Monitor
²⁰ https://www.youtube.com/watch?v=OjLWCAZqD9g&ab_channel=Monitor
²¹ https://www.youtube.com/watch?v=E04xGs1Qfjc&list=PL_
VozxugdhN93geoj1Bcxv1QVbMlPCj3_&index=14&t=27s&ab_channel=Monitor

Ďalšie informácie

Zdroje:
https://www.youtube.com/watch?v=pG55NYJ8DiA&ab_channel=DokuWorldGermany
https://www.youtube.com/watch?v=BxUxFo_8nmM&ab_channel=Monitor
https://www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/316638/der-anschlag-von-halle
https://www.youtube.com/watch?v=RJU6yGma2fA&ab_channel=Monitor
https://www.sueddeutsche.de/thema/Anschlag_in_Hanau
https://www.raa-sachsen.de/support/chronik
https://amaroforo.de/projekte/antidiskriminierungsarbeit/dosta/
https://www.claus-von-wagner.de/tv/anstalt/20151117-rechtsextremismus
https://www.youtube.com/watch?v=0HengcS0AsU&ab_channel=MoritzNeumeier
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Antisemitizmus

Téma 3



Nenávisť voči Židom je hlboko zakorenená. Ak chceme porozumieť pôvodu antisemitizmu,
musíme sa vrátiť do minulosti. Antisemitizmus je, žiaľ, stále aktuálnym problémom a súčasťou
každodenného života Židov. Antisemitizmus alebo nenávisť voči Židom označuje všeobecné
odmietnutie Židov a židovstva. Tento pojem by sa mal chápať ako spoločné označenie pre všetky
postoje a spôsoby správania, ktoré Židom pripisujú individuálne alebo negatívne vlastnosti na
základe ich príslušnosti k skupine. Dnes existujú rôzne formy antisemitizmu. Slovo „Žid“ sa stále
používa ako nadávka. Nepoužívajú ju len dospelí, ale počuť ju aj na školských dvoroch. Za
antisemitizmom sa môže sčasti skrývať aj kritika izraelskej politiky, keď sa stotožňuje židovstvo
a Izrael, príp. keď sa zodpovednosť za politiku Izraela prenáša na všetkých Židov.
Predstava, že Židia môžu za všetko zlé, čo sa vo svete deje, existuje už dlho. Týmto spôsobom si
ľudia vysvetľovali nepochopiteľné fenomény, krízy a prevraty. Pandémie sa napríklad
vysvetľovali tým, že Židia zamorili studne alebo sa tradovalo, že Židia rituálne vraždili kresťanské
deti. Z tohto dôvodu sa ešte aj dnes spája antisemitizmus so konšpiračné príbehy.   
Nešťastia sa teda nevykladajú ako náhody či výsledok systémových súvislostí, ale vina sa kladie
malej skupine vplyvných Židov. Útek mnohých ľudí do Európy sa nechápe ako výsledok
pôsobenia rôznych faktorov akými sú vojna, hlad či bieda. Skôr ide o sugesciu, že tu ide o
pôsobenie istej mocnej skupiny, ktorá úmyselne posiela ľudí do Európy, aby došlo k výmene
obyvateľstva v Európe. Toto tvrdenie o „veľkej výmene“ je moderná forma antisemitizmu (a
rasizmu), ktoré viedlo k rôznym pravicovým teroristickým útokom po celom svete. 
Kto sú ale Židia a odkiaľ pramení nenávisť voči nim?
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Čo je antisemitizmus?

Zdroje:
https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/antisemitismus/was-ist-antisemitismus/

konšpiračné príbehy, sprisahanecké mýty či teórie?
Vo verejných debatách sa častokrát objavuje pojem sprisahaneckej teórie. Pojem „teória“ je
však trochu zavádzajúci, pretože predstiera, že má teoretické základy, ktoré zodpovedajú
vedeckým štandardom. To však nie je prípad sprisahaneckých ideológií.
Je preto zmysluplnejšie hovoriť o konšpiračné príbehy, sprisahaneckých mýtoch či ideológiách.
Vysvetlenie nepatrných rozdielov medzi týmito pojmami nájdete tu: 
https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/verschwoerunstheorie-verschwoerungsmythos-
verschwoerungsideologie/

Pre zjednodušenie recepcie textu používame pri pomenovaní Žid/Židia veľké začiatočné
písmeno ako označenie príslušníka židovského národa, teda v etnickom slova zmysle. Toto
pomenovanie však podľa kontextu môže označovať aj vyznávačov judaizmu, židovského
náboženstva (žid/židia s malým začiatočným písmenom).



Žid je podľa židovského práva v zásade ten, kto má židovskú matku. Avšak za Žida sa považuje aj
ten, kto si vybral židovstvo za svoje vierovyznanie a žije podľa 613 predpisov, ktoré sú spísané v
Tóre. Existujú však aj takí, ktorí sa neriadia židovskými predpismi alebo neveria v Boha, ale
spájajú ich spoločné korene staršie ako 3 000 rokov, a preto sa na nich hľadí ako na Židov.
História židovstva siaha do obdobia 2 000 rokov pred Kristom. V tomto období sa vo Svätej Zemi
začala náboženská revolúcia. Ľudia po prvý raz v histórii verili len v jediného Boha. Praotcom
tohto nového náboženstva bol Abrahám, ktorého potomkovia tvoria podľa Starého zákona 12
kmeňov Izraela. Tieto kmene boli pod krutovládou faraónov v Egypte. V čase otroctva si
vybudovali identitu jedného spoločného národa. Nasledujúc príkazy svojho Boha doviedol Mojžiš
tento ľud z Egypta cez púšť do zasľúbenej zeme. Podľa Písma prisľúbil Jahve túto krajinu
Abrahámovi. Menom Jahve (Hospodin) označovali Židia svojho Boha. Počas exodu dostal Mojžiš
od Jahveho desať Božích prikázaní. Praktiky a zvyky Židov pôsobili v antickom svete
ovplyvnenom polyteistickými     náboženstvami, teda vierou vo viacero bohov, cudzo a zvláštne.
Toto viedlo k nedôvere voči tomuto novému náboženstvu.²² Avšak aj monoteistické náboženstvá
ako kresťanstvo a islam, ktoré sa vyvinuli zo židovstva, priniesli so sebou spory.
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História Židov v Európe – prenasledovaní a nenávidení
Kto sú Židia?

Polyteizmus označuje uctievanie viacerých bohov a bohýň. Napríklad v antickom Grécku
uctievali celú škálu bohov a bohýň. Monoteistické náboženstvá majú na rozdiel od
polyteistických len jednu božskú osobu, ktorú označujú pomenovaním Jehova, Boh alebo Alah.

Stereotypy, nenávisť a prenasledovanie
Napriek tomu, že majú židovstvo a kresťanstvo spoločný pôvod, bolo nepriateľstvo medzi Židmi a
kresťanmi rozšírené už od čias neskorej antiky. Nenávisť voči Židom sa zakladá na výčitke, že
Židia zavraždili Ježiša. Ježiša však ukrižovali a zabili Rimania. Hoci bol Ježiš židovského pôvodu
a nikdy nechcel založiť nové náboženstvo, po jeho smrti sa sformovala skupina prívržencov, ktorí
sa považovali za kresťanov. 



Už od čias neskorej antiky, keď sa v Rímskej ríši etablovalo kresťanstvo ako štátne náboženstvo,
došlo k vylúčeniu Židov v rámci spoločnosti. Od roku 300 až 600 po Kristovi mali Židia zakázané
sobášiť sa s kresťanmi, zastávať úradné funkcie, či vypovedať na súde proti kresťanom. Počas
tejto fázy kreslili karikatúry Židov s rohmi a zvieracími chvostmi. Toto zobrazovanie neskôr
prebrali aj nemeckí fašisti. Okrem toho je ním ovplyvnených mnoho antisemitských stereotypov,
ktoré sa ešte aj dnes používajú s cieľom vylúčiť Židov zo spoločnosti. Príbehom anglického
benediktínskeho mnícha z roku 1150 o učňovi, ktorého Židia rituálne zavraždili, sa v stredovekej
Európe začali šíriť legendy o rituálnych vraždách. V celej Európe sa rozšírila legenda, že Židia
zabíjajú kresťanské deti a ich krv používajú pri vykonávaní rituálov. Z tejto nenávistnej
propagandy vzniklo neskôr presvedčenie, že sú Židia spätí s diablom a stelesňujú „antikrista“.
Toto presvedčenie viedlo už v stredoveku k pogromom, a preto sa Židia pri nešťastiach častokrát
stali obetnými baránkami. Počas morovej epidémie ľudia verili, že Židia zamorili studne.
Opätovne sa možno stretnúť s motívmi, ktoré vyobrazujú Židov ako prasatá. Odtiaľ pochádza aj
antisemitská urážka „Judensau“ (židovská sviňa). Takéto zobrazenie je pre Židov obzvlášť
ponižujúce, pretože konzumácia bravčového mäsa je podľa židovských predpisov zakázaná a
považuje sa za nečisté, resp. nie „kóšer“. Okrem toho toto porovnanie stavia Židov na roveň so
zvieratami a hanobí ich ako morálne skazených. Národní socialisti tieto stereotypy neskôr
prebrali a v propagande vykresľovali Židov ako škodcov či parazitov. Porovnávanie národov
alebo skupín ľudí so zvieratami, ba dokonca s parazitmi, je dehumanizujúce a od antiky až
dodnes slúži ako výhovorka a falošné ospravedlnenie tých najohavnejších činov, ktorých sa
ľudstvo dopustilo. V roku 1543 tak vyzýval Martin Luther v pamflete „O židoch a ich klamstvách“ k
vypáleniu synagóg, zhabaniu peňazí a cenností a k ich vyhnaniu. Lutherovo dielo dnes
predstavuje míľnik pre prechod od antijudaizmu, keďže Židia neakceptovali kresťanstvo, k
antisemitizmu, teda nenávisti voči Židom ako „rase“.
Dehumanizácia Židov sa prejavovala vo veľkej miere vo forme karikatúr. Začiatkom 20. storočia
sa začali objavovať karikatúry, ktoré znázorňovali Židov s nohami v tvare O a plochými nohami.
Židov vykresľovali často s orlími nosmi, odutými perami a očami ďaleko od seba. Tieto znaky sú
typické aj pre dnešné antisemitské obrazy. Podobné zobrazenie Židov má poukazovať na ich
skrytú morálnu skazenosť. Prehnane mäsitý orlí nos pripomína často stredoveké zobrazenie
diabla a vyjadruje stereotyp, že sú Židia obzvlášť zákerní. Môžeme to vidieť aj v krivých
obvineniach, podľa ktorých majú Židia mimoriadny talent na obchodovanie a sú chamtiví.
Myšlienka spojenia Židov s peniazmi siaha do ďalekej histórie. Keďže boli Židia už od neskorej
antiky, ale predovšetkým počas stredoveku, vylúčení z vykonávania väčšiny povolaní, na výber
mali len niekoľko možností. Okrem iného mohli Židia požičiavať peniaze, pretože kresťania mali
zakázané požičiavať peniaze s úrokmi. Toto však viedlo k predstave o chamtivých úžerníkoch.
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Tieto stereotypy sa často vyskytujú v pravicovej kritike kapitalizmu. Namiesto kritizovania
štruktúr kapitalizmu sa kritika opiera o predstavu, že tu existuje malá skupina bohatých Židov,
ktorí riadia svet a kapitalizmus. S nástupom národných socialistov v Nemecku dosiahlo
prenasledovanie Židov svoj najhroznejší vrchol.
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Židia počas holokaustu
Keď sa Hitler v roku 1933 dostal k moci, mohol spolu s NSDAP (Národnosocialistická nemecká
robotnícka strana) pre svoju politiku využiť rozšírené antisemitské nálady v spoločnosti.
Pribúdalo čoraz viac antisemitských incidentov, ktoré sa v roku 1935 prijatím tzv. rasových
zákonov (Norimberské zákony) pretavili do formálneho práva. Židia boli vtedy systematicky
pozbavení práv, ponižovaní a prenasledovaní. Silnejúce rasové myslenie v 19. storočí národní
socialisti presadili politicky. Režim spájal rozšírený antisemitizmus s absurdnou teóriou o rasovej
hygiene. Podľa nej boli Židia považovaní za inú rasu, ktorá nemohla patriť do „národnej
pospolitosti“. Fašisti sa považovali za časť domnelej „árijskej rasy“, miešanie rás bolo zakázané. V
praxi to znamenalo, že sa Židia mohli sobášiť len medzi sebou a boli zo všetkých ostatných
oblastí života vylučovaní a stigmatizovaní. Pre obyvateľstvo tak bolo jednoduchšie nepovažovať
Židov za blížnych, ale za niečo iné a zlé.
Diskriminácia Židov vyvrcholila počas ríšskeho pogromu, tzv. krištáľovej noci z 9. na 10.
novembra 1938. V túto noc podpálili v Nemecku vyše 1400 synagóg, zneuctili židovské cintoríny,
spustošili židovské obchody a Židov tyranizovali, odvliekli a zabili. O desať mesiacov začala
napadnutím Poľska druhá svetová vojna. Jej začiatok priniesol so sebou systematické
vyhladzovanie všetkých Židov v Európe. Nacisti Židov izolovali a umiestnili do get, táborov a
„tovární na smrť“. Masy ľudí z celej Európy vtesnali do vagónov a odviezli ich do vyhladzovacích
táborov. V plynových komorách zavraždili mužov, ženy a deti, starých a chorých. Tomuto
priemyselne organizovanému masového vyvražďovaniu padlo za obeť približne 6 miliónov Židov.
Národní socialisti zavraždili od roku 1933 do roku 1945 spolu asi 17 miliónov civilistov a vojnových
zajatcov.²³ Prenasledovanie Židov vyvrcholilo za éry národných socialistov, avšak ešte aj dnes sa
v médiách, filmoch a predstavách mnohých ľudí stretávame so stereotypmi, na základoch
ktorých táto genocída stojí. 

Iné zdroje:
https://www.youtube.com/watch?v=fVJKmtj95QU (schon zitiert)
https://www.youtube.com/watch?v=-e8tzv4WFpA
http://baustein.dgb-bwt.de/C2/Wucherer.html +
https://www.zukunft-braucht-erinnerung.de/der-antisemitische-stereotyp/
https://www.uni-bielefeld.de/lili/personen/mlorenz/docs/Das_Leben_der_Anderen_Judische-
Korper.pdf
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/heimat-
integration/expertenkreis-antisemitismus/expertenbericht-antisemitismus-in-
deutschland.pdf?__blob=publicationFile&v=7
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Ako sú Židia aj v dnešnej dobe diskriminovaní?

Antisemitizmus má hlboké korene a v poslednom storočí viedol k najhroznejším zločinom
ľudstva. Napriek tomu je ešte stále veľmi rozšírený nielen v Nemecku, ale aj vo svete. Aj dnes
odznievajú heslá ako: „Židia sú našim nešťastím!“, „Židia von!“ alebo slovo „Žid“, ktoré sa používa
ako nadávka. Antisemitizmus sa však počas storočí menil. Nenávisť voči Židom založená na
obvinení, že zabili Ježiša, už v súčasnosti nie je tak rozšírená, ale napriek tomu sa tento prastarý
antisemitský stereotyp šíri medzi kresťanskými fundamentalistami. 
Omnoho častejšie sa Židom pripisuje, že majú priveľa moci a v utajení riadia svet. Súvisí to aj s
predstavou, že sú Židia zodpovední za kapitalistické vykorisťovanie a jeho sociálne následky.
Namiesto pochopenia konkurencie a egoizmu ako systémových princípov kapitalizmu, sa
hľadajú priami vinníci. Na základe predstavy, že za všetko zlé môže skupina „zlých Židov“, sa dá
svet rozdeliť na to dobré a zlé, pričom všetko zlé sa pripíše tejto skupine. Keďže sa na Židov
historicky pozeralo zväčša ako na vinníkov, vykresľujú aj mnohé konšpiračné teórie Židov ako
tých, ktorí sú za všetko zodpovední. Svedčia o tom v súčasnosti napr. Attila Hildmann alebo
Xavier Naidoo.²⁴
V období po holokauste sa antisemitizmus začal vyskytovať v novej forme ako tzv. sekundárny
antisemitizmus, ktorý sa prejavuje hlavne v relativizácii alebo popieraní holokaustu. Ide o
spôsob, ako sa oslobodiť od individuálnej alebo kolektívnej hanby a zodpovednosti, ktorá
sprevádza spomienku na holokaust. 

Zdroje:
https://www.ardmediathek.de/video/respekt/was-ist-der-holocaust/ard-alpha/
Y3JpZDovL2JyLmRlL3ZpZGVvLzRiZjNiYTUxLWUyYjgtNGEzMC04N2E1LTFhNzljZDk2ZTgwMA/
https://www.youtube.com/watch?v=drWsLLKfL3E&ab_channel=TerraX
https://www.annefrank.org/de/anne-frank/vertiefung/was-ist-der-holocaust/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1110101/umfrage/gesamtanzahl-der-
nationalsozialistischen-opfer/
https://www.ardmediathek.de/video/respekt/was-ist-der-holocaust/ard-alpha/
Y3JpZDovL2JyLmRlL3ZpZGVvLzRiZjNiYTUxLWUyYjgtNGEzMC04N2E1LTFhNzljZDk2ZTgwMA/ 
https://www.swr.de/wissen/1000-antworten/6-millionen-holocaust-opfer-woher-stammt-diese-zahl-
100.html
https://www.youtube.com/watch?v=drWsLLKfL3E



Židom sa pritom pripisuje rôznymi vyjadreniami spoluvina na holokauste, ako napríklad: „Židia
určite prispeli k tomu, že boli tak neobľúbení.“. Táto zámena v rovine páchatelia-obete sa
objavuje aj vtedy, keď sú Židia obviňovaní z toho, že holokaust inštrumentalizujú. Hoci mnohí
argumentujú tým, že „sa za minulosťou treba urobiť hrubú čiaru“, tento typ antisemitizmu je stále
prítomný. Keďže sa od holokaustu na verejnosti nemôže priamy antisemitizmus šíriť bez odporu,
zamerali sa mnohé antisemitské komploty na Izrael. Hoci je kritika izraelskej politiky úplne
legitímna, je zdanlivá kritika iba akýmsi závojom, za ktorým sa skrýva antisemitizmus. Tento sa
stáva zreteľným predovšetkým vtedy, keď sú všetci Židia braní na zodpovednosť za politiku
Izraela alebo keď sa Izrael stotožňuje so židovstvom. Žiaľ, čoraz častejšie sa ukazuje, že keď
vzbĺkne konflikt na Blízkom Východe, zvýši sa v Nemecku počet útokov na Židov a synagógy.
Vtedy sa ukáže, že útočníkom nejde o Izrael, ale o židovstvo a Židov ako takých, a že sú útočníci
antisemiti.
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Zdroje:
http://baustein.dgb-bwt.de/C2/DieDeutschen.html
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/heimat-integration/
expertenkreis-antisemitismus/expertenbericht-antisemitismus-in-deutschland.pdf?__
blob=publicationFile&v=7

Existujú však aj hnutia a organizácie, ktoré
bojujú proti antisemitizmu.
Tu je (niekoľko) príkladov:

Die Amadeu Antonio Stiftung
https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/antisemitismus/
RIAS Berlin
https://www.report-antisemitism.de/rias-berlin/
Jüdischen Studierendenunion Deutschlands
https://www.jsud.de/

²² https://www.youtube.com/watch?v=fVJKmtj95QU
²³ https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1110101/umfrage/gesamtanzahl-der-nationalsozialistischen-
opfer/
²⁴ https://www.tagesspiegel.de/themen/reportage/antisemitismus-im-netz-attila-hildmann-gibt-juden-die-
schuld-und-verteidigt-hitler/25930880.html

Ďalšie informácie
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Sinti a 
Rómovia

Téma 4



Sinti a Rómovia patria k najväčšej etnickej menšine v Európe a žijú v nej už niekoľko storočí.
Podľa Spolkovej centrály pre politické vzdelávanie žije v Európe takmer 12 miliónov Sintov a
Rómov    .²⁵ Mnohí z nich žijú v štátoch strednej a východnej Európy, napríklad v Bulharsku,
Rumunsku, Macedónsku, Srbsku a na Slovensku. V rôznych častiach Európy sa označujú odlišne.
Vo východnej Európe hovoríme väčšinou o Rómoch, v strednej Európe skôr o Sintoch. Vo
Francúzsku sa Rómom a Sintom hovorí Manuši a v Španielsku Kalé.²⁶ Pojem Rómovia zastrešuje
rozdielne skupiny ako Rómovia, Sinti, Kalé, Romanichali, Bojáši/Rudári, Aškali, Dómovia,
Lomovia, Romáci a Abdali.²⁷ Tieto skupiny sú veľmi rôznorodé a odlišujú sa podľa regiónu v
kultúre, tradíciách, jazyku, a dokonca aj v náboženstve. Ako Sinti a Rómovia sa označujú
väčšinou tí, ktorí hovoria rómsky. Podľa širokej definície týchto rôznych skupín sa však ukazuje,
že to nie vždy platí. Nie všetci Rómovia hovoria rovnakým jazykom a v mnohých krajinách
existujú rôzne rómske dialekty, ktoré sa od seba diametrálne odlišujú.
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Kto sú Sinti a Rómovia?

Sinti a Rómovia: 
Róm (množné číslo: Rómovia) znamená v ich jazyku Romanes (aj Romani), teda manžel/muž
alebo slovo Romni (množné číslo: Romnja) znamená manželka/žena. Forma množného čísla –
Rómovia – sa už dlhšie používa ako pomenovanie národa (hlavne v Rumunsku). Sint (množné
číslo: Sinti/Sintovia) je označenie pre muža, zatiaľ čo Sintka (množné číslo: Sintky) je označenie
pre ženu.

Prečo sa Sinti a Rómovia často uvádzajú
spoločne? Aký je medzi nimi rozdiel?

Na označení „Rómovia“ sa dohodli účastníci prvého svetového kongresu Medzinárodného
rómskeho hnutia v roku 1971 v Londýne, čím nahradili diskriminujúce označenie „Gypsy“. Keďže sa
v Nemecku medzitým etablovalo pomenovanie Sinti, dohodlo sa, že sa v nemecky hovoriacom
priestore bude hovoriť o Sintoch a Rómoch. Na Slovensku používame väčšinou označenie
Rómovia. Hoci sú výrazy Sinti a Rómovia ich vlastným pomenovaním,  používa sa v Nemecku a na
Slovensku aj označenie „cigáň“. Veľká časť Sintov a Rómov však toto pomenovanie odmieta. Ide
totižto o nadávku. Používanie slova „cigáň“ pochádza z gréckeho slova „anthingani“, čo v preklade
znamená „nedotknuteľní“. Rómovia sa tak sami nikdy neoslovovali, pretože je to znevažujúce. V
angličtine sa používa výraz „Gypsy“, avšak tiež často ako nadávka. Pomenovanie „cigáň“ vzniklo
klamnou predstavou, že Rómovia pochádzajú z Egypta. Dôvody nepretržitej diskriminácie Sintov
a Rómov majú svoje korene v dlhých a komplikovaných historických procesoch. Odvtedy, ako
Sinti a Rómovia prišli z Indie do Európy, sú obeťami diskriminácie. V mnohých krajinách boli
prijaté zákony, ktoré mali potlačiť ich kultúru a izolovať ich od väčšinovej spoločnosti.
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O dlhej histórii Sintov a Rómov – zbavení práv,
vyhnaní a zotročení 

Predkovia Rómov pochádzajú pravdepodobne zo severných regiónov indického subkontinentu.
Sinti a Rómovia žijú v Európe už najmenej 600 rokov. To, že ich predkovia pochádzajú z Indie,
možno rozpoznať aj v koreňoch ich jazyka. Predpokladá sa, že Sinti a Rómovia boli v Európe už v
14. storočí. Ich prítomnosť je písomne podložená od 15. storočia. Už vtedy dochádzalo k ich
odvlečeniu a vyhnaniu. Na konci 14. storočia boli Rómovia v mnohých častiach južnej Európy
vyhlásení za otrokov. Keďže ich podobne ako otrokov v Amerike pokladali za majetok, boli kruté
tresty na dennom poriadku. Historik Mihail Kogălniceanu (1817-1891) opisuje, že Rómov trestali
údermi, hladom počas dlhého obdobia a hádzaním do zamrznutých riek. Celé rodiny buď predali
ako otrokov, alebo ich rozdelili.²⁸ Až v roku 1858 bol vo Valašsku, v dnešnom Rumunsku, prijatý
zákon, ktorý oslobodil Rómov spod otroctva. Rumunskí Rómovia však za roky vykorisťovania a
zotročovania nikdy neboli odškodnení. Práve naopak. Niekdajší majitelia otrokov dostali za nich
náhradu vo forme zlatých mincí. Ľudia oslobodení spod otroctva boli naopak nemajetní – bez
peňazí či vlastnej zeme – prepustení do chudoby a ekonomickej závislosti. Storočia otroctva a
potláčania viedli k fragmentácii a rozptýleniu ich kultúry. Tieto následky možno pozorovať aj
dnes.
Sinti sa s vylúčením stretli aj v strednej a západnej Európe. V Nemecku sa Sinti spomínajú
prvýkrát v 15. storočí v Hildesheime. Veľká skupina z nich cestovala pod ochranou sprievodných
listov, ktoré vydávali panovníci a duchovní. Tieto sprievodné listy zaručovali Sintom isté práva.
Po páde Byzantskej ríše však museli Sinti čeliť nedôvere a vylúčeniu. Upodozrievali ich, že sú
tureckí špióni, v dôsledku čoho dochádzalo k ich vylúčeniu a vyhnaniu. Bolo vydaných mnoho
výnosov, ktoré dovoľovali Sintov zotročovať – mohli na nich poľovať a zabíjať ich. Sinti mali
zakázané usadiť sa v mestách, podieľať sa na formálnom vzdelaní a vyučiť sa remeslu v cechu,
čo ich často donútilo k tomu, že museli opustiť domov. Preto postupom času vznikli negatívne
stereotypy o Sintoch a Rómoch, ktoré sa v Európe rozšírili. Na ich základe sa Rómovia spájali s
asociálnymi aktivitami.
Od konca 19. storočia dohliadala na Sintov v Nemecku systematicky tzv. „cigánska centrála“
mníchovskej polície. Táto zostavila register 10 000 Sintov a Rómov. Počas prvej polovice 20.
storočia sa vylúčenie Sintov a Rómov zhoršovalo a vyvrcholilo v brutálne prenasledovanie a vo
vyhladzovacej politike národných socialistov.
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Sinti a Rómovia počas holokaustu (porajmos)

V žiadnom prípade nesmieme zabudnúť na to, že sa nacisti v Tretej ríši počas genocídy pokúsili
kolektívne vyhladiť nielen Židov, ale aj Sintov a Rómov. Vo všeobecnosti existuje medzi dejinami
Sintov a Rómov a dejinami Židov veľa paralel, týkajúcich sa diskriminácie pretrvávajúcej celé
storočia. Napriek tomu zostáva približne 500 000 Sintov a Rómov, ktorí sa stali obeťami
genocídy, temer zabudnutými.²⁹ Už v roku 1934 boli uskutočnené prvé násilné sterilizácie Sintov a
v roku 1936 sa zriadili prvé zberné tábory mimo miest, z ktorých boli Sinti a Rómovia deportovaní
do vyhladzovacích táborov. Rómske spoločenstvo nazvalo túto genocídu „porajmos“ (rómska
genocída).
Národní socialisti osočovali Sintov a Rómov ako asociálov a prenasledovali ich na základe
absurdnej rasovej ideológie. Nemecká polícia tak napríklad v júni 1938 v rámci akcie
„Arbeitsscheu Reich“³⁰ zatkla vyše 10 000 ľudí, medzi nimi veľa Sintov a Rómov, a deportovala ich
do koncentračného tábora Sachsenhausen.³¹ Od februára 1943 deportovali z Nemeckej ríše a
obsadených území do koncentračného tábora Osvienčim v Poľsku viac než 23 000 Sintov a
Rómov. Výlučne pre nich tam zriadili „cigánsky rodinný tábor“. Jozef Mengele v tomto tábore
pracoval ako lekár a vykonával desivé experimenty. Obeťami boli predovšetkým deti Sintov a
Rómov, ale aj židovské deti. Pokus o zničenie tábora v roku 1944 stroskotal, pretože sa väzni
spojili a kládli odpor.
Počas posledných dní vojny boli mnohí Sinti a Rómovia pri evakuácii koncentračného tábora
poslaní na tzv. pochody smrti. Mnohí z nich tieto pochody neprežili, alebo zomreli neskôr po
oslobodení na následky väznenia.³² Aj napriek obrovskému utrpeniu Sintov a Rómov pod
nadvládou nacistického režimu neboli tí, ktorí prežili, dlhé desaťročia uznaní za obete národno-
socialistického prenasledovania. Za stratu majetku dostali iba malé alebo žiadne odškodnenie.³³
Už roky bojujú aktivisti za to, aby história spojená s prenasledovaním Sintov a Rómov nezapadla
do zabudnutia. Žiaľ, tieto zverstvá sa spomínajú v historických písomnostiach len veľmi okrajovo
a Sinti a Rómovia sú diskriminovaní a vylučovaní zo spoločnosti aj dnes.

Zdroje:
https://archiv.vlada.gov.sk/romovia/3632/dejiny-romov.html
https://geschichte-bewusst-sein.de/die-verfolgung-der-sinti-und-roma-im-nationalsozialismus/

Anticigánizmus – aj dnes ešte problém

Anticigánizmus je forma diskriminácie namierená proti Rómom, Sintom, kočovníkom, Jenišom a
iným osobám, ktoré väčšinová spoločnosť stigmatizuje ako „cigáňov“.
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Ide pritom o vytvorenie obrazu cudzieho, ktorému sa následne pripisujú prevažne negatívne
vlastnosti.³⁴ V médiách sa tak opakovane vyskytujú predovšetkým negatívne stereotypy, ktoré
spájajú Rómov s kradnutím a žobraním. O Rómoch sa traduje, že sa túlajú, sú necivilizovaní a
nechcú sa prispôsobiť. Tieto spoločenské obrazy často ovplyvňujú každodenný život mnohých
Rómov, ktorí takto nezriedka zažívajú diskrimináciu. Toto sa deje tak v rovine medziľudskej,
napr. urážkami na ulici, ako aj inštitucionálnej prostredníctvom zákonov a štruktúr. Ľudsko-
právna organizácia Amnesty International v správe v roku 2014 konštatovala, že sú Rómovia
neustále obeťami núteného deložovania, šikany zo strany úradov a brutálnych napadnutí.³⁵
Okrem toho dochádza k nerovnakému zaobchádzaniu s deťmi Sintov a Rómov v škole (napr.
segregácia, neadekvátne zaobchádzanie zo strany učiteľov, menejcenné vzdelanie), pričom
justícia a úrady nepristupujú aktívne k potláčaniu rasistických postojov voči Sintom a Rómom.³⁶
Konkrétny príklad môžeme nájsť aj v Košiciach, kde má obyvateľov sídliska Luník VIII chrániť
pred „problémovými“, prevažne rómskymi obyvateľmi susedného Luníka XI betónový múr.³⁷ 
Toto je dôsledkom predovšetkým rozšírenej nevraživosti voči Rómom na Slovensku. Na Slovenku
žije najväčšie rómske spoločenstvo v Európe. Približne 500 000 z celkového počtu 5,3 milióna
obyvateľov Slovenska sa hlási k tejto menšine.
Nielen na Slovensku, ale aj v Nemecku má väčšina obyvateľov negatívny názor na Rómov. Podľa
štúdie Spolkového antidiskriminačného úradu z roku 2014 by každý tretí Nemec nechcel mať za
suseda žiadneho Róma.³⁸ V správe sa ďalej konštatuje, že žiadna iná menšina nie je tak veľmi
vyčleňovaná zo spoločnosti ako Sinti a Rómovia. V roku 2018 prichádza aj ďalšia štúdia k záveru,
že približne 60 % respondentov si myslí, že Sinti a Rómovia majú sklony ku kriminalite. Okrem
toho malo asi 56 % respondentov problémy s tým, keď sa v ich blízkosti zdržiaval príslušník tejto
menšiny.³⁹ Toto potvrdila aj štúdia z roku 2019, v ktorej 26 % respondentov vyjadrilo nepriateľský
postoj voči Sintom a Rómom.⁴⁰
Neznalosť historického a sociálneho pozadia Sintov a Rómov vedie k veľmi povrchnému
pochopeniu ich kultúry a zjednodušeniu dôvodov ich problémov. K asociáciám a stereotypom,
ktoré ľudia spájajú so Sintami a Rómami, patria také, ktoré pozná veľa utláčaných kultúrnych
menšín – lenivosť, nezamestnanosť, chudoba, kriminalita. Jedným zo stereotypov je, že sú Sinti a
Rómovia leniví, a preto si nemôžu nájsť žiadnu prácu, že si zle plánujú rodinu, a preto nie sú
schopní riadne spravovať svoje financie. Takto dochádza k zámene príčiny a následku. Na
chudobu mnohých Sintov a Rómov sa pozerá ako na následok ich kultúry alebo v rasistickom
ponímaní ako na ich charakterovú vlastnosť. Tým sa však úplne ignoruje stáročia trvajúci útlak,
vyhnanstvo a zotročovanie, proti ktorým museli Sinti a Rómovia bojovať do polovice 20. storočia.
Tieto faktory sú spolu s dodnes pretrvávajúcou diskrimináciou hlavnou príčinou už spomínanej
ekonomickej a sociálnej nerovnosti.
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Anticigánizmus v médiách

Takéto predpojaté názory dnes podporujú aj zavádzajúce stvárnenia Rómov v médiách. Ešte
stále je bežné, že sa vo filmoch a seriáloch siaha po stereotypných obrazoch Sintov a Rómov.
Niektorí ľudia, ktorí sú „živení“ takýmito obrazmi z masmédií, dospejú ľahko k záveru, že stačí len
takáto malá hŕstka prípadov, aby reprezentovala celú skupinu ľudí. Znaky anticigánizmu sa dajú
pozorovať nielen na základe tendenčných obrazov Sintov a Rómov v zábavných médiách, ale aj v
spravodajstve. Nie je nič neobvyklé, že sa v médiách Sinti a Rómovia spájajú s rôznymi druhmi
kriminality a ďalšími negatívnymi správami. Hoci počet skutočných trestných činov Sintov a
Rómov nie je obzvlášť vysoký, zdôrazňujú niektoré žurnalistky a žurnalisti ich etnickú príslušnosť,
aby tak zo správy urobili ešte väčšiu senzáciu. Ľudia bez skúseností a dostatočných informácií o
tejto menšine potom o nej nadobúdajú mylnú predstavu, čo diskrimináciu Sintov a Rómov iba
zvyšuje. 

Diskriminácia má ďalekosiahly dopad na všetky oblasti života Rómov, vrátane bývania,
ekonomických možností, vzdelania a zdravotnej starostlivosti. Toto sa ukazuje napríklad na
miere chudoby Rómov na Slovensku, ktorá predstavuje u Rómov 87 % v porovnaní s 13 % u
všeobecnej populácie.⁴¹ Väčšina rómskych sídiel na Slovensku leží na okraji miest a obcí, alebo sú
to úplne separované osady. Oddelenie od obcí vedie k obmedzenému prístupu k základnej
infraštruktúre ako je verejný vodovod, pripojenie na plyn a kanalizácia. Odľahlé časti rómskych
sídiel sú navyše vystavené zaťaženiam, ktoré kriticky ohrozujú ich zdravie. Podľa jednej zo štúdií
Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA) je priemerná dĺžka života Sintov a Rómov
výrazne nižšia ako u väčšinovej populácie.⁴² 
Väčšina rómskych detí sa učí v školách alebo triedach len pre Rómov, čiastočne pre rozdelenie
sídiel alebo ekonomickú nerovnosť. Tieto faktory obmedzujú výber škôl pre rómske deti. Zároveň
majú rodičia nerómskych detí predsudky voči rómskym deťom. Školy s takýmito deťmi považujú
preto za nekvalitné, a aby obmedzili kontakt svojich detí s rómskymi, zapisujú ich do iných škôl.
Toto zasa vedie k tomu, že sa stigmatizácia Rómov praktizuje už od malička a obmedzuje sa
akýkoľvek kontakt s rómskym spoločenstvom. 

Následky diskriminácie
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Aj preto je jednoduchšie považovať Rómov za cudzích a iných. Bez interakcie s nimi potom
možno rozširovať rôzne fámy, ktoré popierajú ich ľudskosť. Žiaľ, aj dnes sa ešte stretávame s
vyjadreniami fašistov, že sú Rómovia „paraziti“ alebo „asociálni príživníci“.
Vyčleňovanie Rómov zo spoločnosti v dospelosti pokračuje. Napríklad, keď sa chcú zamestnať
alebo si nájsť bývanie. Z tohto plynúca chudoba núti mnoho Rómov, aby zostali v osadách a
spoľahli sa predovšetkým na vzájomnú pomoc. „Je to naozaj častá skúsenosť. Len čo sa niekto k
niečomu dopracuje, chce sa na tom podieľať celé príbuzenstvo a ten, komu sa začalo dariť, sa
nechá stiahnuť späť dolu. To, čo je pri vzostupe neprekonateľnou prekážkou, teda solidarita v
rodine, je v núdzi nevyhnutnou cnosťou. Kto žije na hrane existencie, je stále odkázaný na pomoc
druhých, sám to nikto nezvládne. Ten, kto už raz prijal pomoc, ju nemôže odmietnuť svojmu
príbuznému, a to aj z dôvodu príslušnosti k spoločenstvu, ktoré mu zachránilo život. Čo je na
jednej strane správne, je na druhej nesprávne.“⁴³
Rómovia sú okrem toho nezriedka cieľom protirómskych násilností. V Nemecku tak stúpol počet
trestných činov namierených proti Rómom zo 78 prípadov v roku 2019 na 128 v roku 2020. Tento
nárast o približne 64 % je však iba oficiálnym údajom. Predpokladať možno oveľa vyššie počty
štatisticky nezistených údajov, keďže iba zlomok činov sa stane predmetom trestného
oznámenia.⁴⁴ Je tomu tak aj preto, lebo aj na policajných úradoch je anticigánizmus veľmi
rozšírený a samotné trestné činy namierené proti Rómom sa nie vždy reálne objavia v štatistike,
ktorá sa vedie iba od roku 2017. Rómovia sú v mnohých krajinách okrem toho prenasledovaní aj
fašistickými skupinami a stranami, ku ktorým patrí napríklad strana Mariána Kotlebu „Naše
Slovensko“. Na pochodoch, ktoré organizujú, kričia protirómske a často aj antisemitské heslá.
Samozvaní strážcovia poriadku týchto fašistických skupín hliadkujú vo vlakoch alebo v
mestských častiach, kde žijú prevažne Rómovia a šikanujú a ohrozujú tamojších obyvateľov.
Často dochádza aj k úmyselnému založeniu požiarov. Rómovia sú vyháňaní zo svojich príbytkov
niekedy úradmi, inokedy fašistickými skupinami. „Sme takmer bezprávni“, opisuje situáciu
mnohých Rómov maďarský rómsky aktivista Aladár Horváth.⁴⁵ IV takejto spoločenskej klíme
môže byť otvorenie sa Sintov a Rómov väčšinovej spoločnosti dokonca až nebezpečné.
Ale ako potom riešiť tieto problémy? Ako sa dá anticigánizmus poraziť?

Východisko z diskriminácie a nenávisti 
Vymanenie sa zo špirály nenávisti a vyčleňovania zo spoločnosti nie je vôbec ľahké a určite
neexistuje len jedno správne riešenie. Aby sme sa vydali tým správnym smerom, je potrebné
pochopenie obdobia a príčin vzniku anticigánizmu a toho, že súčasné problémy majú svoje
korene v minulosti.
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Aj keby vymanenie sa zo stigmatizácie a stereotypizovania Sintov a Rómov pomohlo, musí okrem
iného prísť aj k výraznej ekonomickej zmene. I keď sú Sinti a Rómovia diskriminovaní, sú
stereotypy predovšetkým na Slovensku úzko späté s chudobou, ktoré vedú k ich diskriminácii a
vyčleňovaniu. Ukazuje sa, že niektoré stereotypy o Sintoch a Rómoch a s nimi spojené
odmietanie, sa podobajú na stereotypy o chudobných ľuďoch. Ide tu o jasnú zámenu príčiny a
následku. Neexistujú určité vlastnosti a spôsoby správania, ktoré automaticky vyplývajú z
chudoby. Práve naopak, chudoba je dôvodom prekérnej situácie, na základe ktorej tieto
stereotypy vznikajú. Hoci je dialógom a stretnutiami možné stereotypy odbúrať, objavia sa tieto
stereotypy znova, ak sa nebude bojovať proti chudobe a bezperspektívnosti rómskych osídlení na
Slovensku alebo všade tam, kde Rómovia žijú. Aby sa začarovaný kruh chudoby prelomil, je
napokon potrebná štrukturálna podpora a cielená sociálna pomoc. Existujú na to už isté nástroje
ako Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond. Pre udržateľné a zmysluplné
použitie tejto pomoci je potrebné vypracovať centrálny plán nielen pre Sintov a Rómov, aj v
spolupráci s nimi. A to z toho dôvodu, že zástupcovia a aktivisti tejto menšiny vedia najlepšie,
aké opatrenia budú najviac účinné a touto menšinou prijaté. 
Samotná osveta problém anticigánizmu samozrejme nevyrieši, ale môže napomôcť k jeho
pochopeniu a porozumeniu. Tieto informačné materiály majú prispieť k lepšiemu pochopeniu
histórie Sintov a Rómov a pomôcť nájsť riešenia, ako stereotypy odbúrať a umožniť tak dôstojné
a pokojné multikultúrne spolužitie. Tento cieľ si vytýčilo aj niekoľko organizácií, ktoré podporujú
marginalizované spoločenstvá v rozličných oblastiach ich života.

Hnutia & organizácie bojujúce proti
anticigánizmu na Slovensku

Zdravé regióny
Vízia organizácie pozostáva z presadzovania programov a opatrení s významným vplyvom na
zmenšenie rozdielu v zdraví populácie a zároveň na výrazné zlepšenie prístupu k zdravotnej
starostlivosti a informáciám. Usiluje sa o zlepšenie zdravotnej zodpovednosti jednotlivcov a ich
celkovej zdravotnej kompetencie, tiež sa snaží o opätovnú integráciu izolovaných skupín do
spoločnosti. Základné poslanie príspevkovej organizácia Ministerstva zdravotníctva SR – Zdravé
regióny pozostáva zo zlepšenia využívania zdravotnej starostlivosti a poskytovania vzdelávania a
poradenstva v tejto oblasti marginalizovaným spoločenstvám. Cieľom tejto organizácie je tiež
systémové získavanie dát, ktoré má prispieť k zlepšeniu povedomia a prehĺbeniu spolupráce
relevantných inštitúcií, a to z dôvodu zlepšenia cielenej zdravotnej politiky. Dlhodobým cieľom
organizácie je prostredníctvom posilnenia viery vo vlastné schopnosti podporiť rómske
spoločenstvo a vďaka pozitívnym výsledkom zmeniť verejnú mienku o Rómoch u väčšinovej
spoločnosti. 

Viac informácií na Zdravé regióny: https://www.zdraveregiony.eu
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Centrum Koburgovo
Cieľom Centra Koburgovo je uľahčiť každodenný život rómskych detí zo sociálne
znevýhodneného prostredia a zlepšiť im tak šance do budúcna. Od založenia v roku 2013
zrealizovalo centrum viac ako 4 000 individuálnych intervencií a zorganizovalo viac ako 1 000
úspešných skupinových aktivít. Dôraz sa kládol na prechod detí k inštitucionálnemu vzdelávaniu.
V roku 2015 spustilo centrum v spolupráci s Krízovým strediskom pilotný program Krizáčik,
celodenný výchovný program pre deti v predškolskom veku, ktoré nenavštevujú materskú školu.
Rodičom detí v predškolskom veku, ktoré nenavštevujú škôlku alebo celodenný program,
pomáha centrum pri začleňovaní sa do primárneho vzdelávania prípravou v predškolských
krúžkoch, či pomocou počas zápisu do školy a v pedagogickej poradni. Okrem aktivít
zameraných na deti podporujú pracovníci centra aj rodiny v ťažkej sociálnej situácii. Ich snahou
je nielen vytvárať preventívne opatrenia pre klientov, ale aj odstraňovať bariéry, ktoré sťažujú
cestu do vzdelávacích inštitúcií. Výraznou mierou prispievajú k prepájaniu organizácií a
jednotlivcov v rámci mesta a regiónu.

Viac informácií na Centrum Koburgovo: https://www.bizref.sk/centrumkoburgovo

eduRoma
eduRoma je mimovládna organizácia s cieľom prispieť k vytvoreniu inkluzívnej spoločnosti na
Slovensku. Organizácia prináša alternatívne riešenia vzdelávania rómskych detí v školách a
školských zariadeniach a podporuje zmenu stereotypných predstáv o Rómoch v spoločnosti. 
 Činnosť tejto organizácie pozostáva tak z priamej práce s rodičmi, učiteľmi a žiakmi, podpory
šancí na vzdelanie a etických riešení konfliktov, ako aj boja proti sterotypizácii prostredníctvom
inkluzívnych médií a sociálnych kampaní. Programy tejto organizácie vyúsťujú do spolupráce so
štátnymi a verejnými vzdelávacími zariadeniami. Vďaka takýmto programom dokumentujú
diskrimináciu a poukazujú na ňu na národnej a lokálnej úrovni. Okrem toho podporujú prístup
rómskych detí ku kvalitnému vzdelávaniu, realizujú odborné konferencie, semináre, vzájomné
koalície, výskum a výmenu medzinárodných skúseností.

Viac informácií na eduRoma: https://eduroma.sk
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Sexizmus 

Téma 5
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Ako sa prejavuje sexizmus a ako veľmi je 
v spoločnosti rozšírený? 

Sexizmus je rovnako ako aj iné formy diskriminácie rozšírený všade v spoločnosti. Sexizmus
možno nájsť v jazyku, obrazoch spoločnosti a tiež v správaní. Jednou z najpriamejších foriem
sexizmu je sexuálne obťažovanie. Okrem umiestňovaniu dráždivých obrazov patria k nemu
predovšetkým neželané uprené pohľady, neslušné poznámky, výzvy ako „Sadni si mi do lona“
alebo neželané dotyky. Mnohé štúdie ukazujú, že polovica zamestnankýň zažila na pracovisku
sexuálne obťažovanie. Takéto správanie vykazujú predovšetkým muži, a to prevažne s cieľom
demonštrovať moc nad ženou a ich postavenie v hierarchii pracoviska.⁴⁶ Dochádza tak k tomu, že
sú ženy na celom svete málo zastúpené v pozíciách, ktoré sú späté s mocou a istým postavením
(napr. parlamenty, vedúce pozície). Ženy potom v prevažnej miere zastupujú pozície v tzv. care
work-u (pozície späté so starostlivosťou a opaterou). Aj keď sa spoločnosť snaží delegovať do
vedúcich pozícií viac žien (napr. v Európskej rade), a to napríklad stanovením ich minimálneho
počtu v týchto pozíciách, je pre mnoho žien stále aktuálnym problémom ich nadmerné
zastúpenie v oblasti care work-u, a taktiež ich horšie finančné ohodnotenie.  
Ďalšou formou demonštrácie moci mužov nad ženami je tzv. catcalling, teda popiskovanie alebo
pokrikovanie po ženách na verejnosti. Týmto nie sú ženy len redukované na ich zovňajšok, a tým
pádom objektivizované, ale oveľa viac to tiež znamená, že sú vystavované takýmto ponižujúcim
pokrikom na verejnosti. Je to teda forma demonštrácie moci nad tými, ktorí sa môžu voľne
pohybovať v spoločnosti. 
Takémuto správaniu nahráva aj reklama, ktorá ženy znázorňuje len ako objekty. Pod sexizmom
sa však v reklamách nerozumie to, že by sa v nich nemala ukazovať nahota alebo zvodnosť, ale
skôr to, že sú ženy v reklamách stvárnené sexualizovane, iba ako „pastva pre oči“ bez akejkoľvek
súvislosti s produktom. Voči takejto forme reklamy sa začína dvíhať vlna odporu. Takúto formu
reklamy môžete vyfotografovať a poslať združeniu Werbemelder*in (https://werbemelder.in/).
Členovia tejto platformy potom túto reklamu preskúmajú a určia, či naozaj ide o sexizmus, alebo
či je reklama silne sterotypizovaná. 

Zdroje: 
https://www.bpb.de/apuz/178674/subtile-erscheinungsformen-von-sexismus?p=all
https://www.dw.com/de/der-fall-weinstein-m%C3%A4chtige-m%C3%A4nner-und-der-sex/a-
40897273
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Ako sa prejavuje znevažovanie žien a násilie 
na ženách?

Násilie na ženách má, žiaľ, dlhú históriu. V rôznych formách sa objavuje aj dnes, pričom
najzávažnejším zločinom je femicída. Ako femicídu označujeme vraždu jednej alebo viacerých
žien jedným alebo viacerými mužmi, pretože sú ženy. Každý týždeň zavraždia v Nemecku
približne tri ženy ich aktuálni alebo bývalí partneri. V roku 2019 ich bolo 117.
Domáce a sexuálne násilie je však rozšírené ešte viac. Každá štvrtá žena v Nemecku je obeťou
domáceho násilia. Práve to je najčastejšou príčinou zranení žien. Vlastný domov sa tak pre ne
stáva najnebezpečnejším miestom. Omnoho väčším rizikom ako napadnutie cudzím mužom totiž
je, že zažijete násilie od partnera. Vzdelanie, príjem, vek alebo vierovyznanie tu nehrá žiadnu
rolu.⁴⁷
K dvom tretinám všetkých znásilnení tak dochádza v rozpore s verejným ponímaním doma, v
okruhu priateľov alebo na pracovisku. Dostať sa k presným číslam je preto veľmi ťažké. Počet
nenahlásených prípadov v súvislosti s napadnutím žien je podľa odhadov podstatne vyšší. Zo
strachu z (ex)partnera ich totiž ženy neoznamujú. Pokiaľ ich však neoznámia, bude tento
problém pretrvávať naďalej.
V Nemecku možno nahlásiť sexuálne zneužitie telefonicky na čísle +49 800 30 50 750. Na
Slovensku môžete nájsť pomoc anonymne na týchto adresách:
https://ipcko.sk/chatovaporadna/ a https://naruc.sk/ alebo Brána do života telefonicky na čísle
+421 905 581 950 a e-mailom branadozivota@branadozivota.sk, alebo si pozrite kontaktné údaje
na poslednej strane.
Keďže väčšina obetí nie je schopná zneužívanie oznámiť, môžu ho telefonicky nahlásiť aj iné
osoby na základe vlastného podozrenia. Špeciálne školený personál úradu potom podnikne
ďalšie kroky.
Dôležitou súčasťou prevencie je práca s násilníkmi. Muži by sa tak mali okrem iného naučiť, ako
sa lepšie vyrovnávať so stresom a agresiou, hádať sa bez použitia násilia a žiť v rovnocennom
partnerstve.

Zdroje: 
https://www.frauen-gegen-gewalt.de/de/toetung-von-frauen-femizid.html
https://www.frauenrechte.de/unsere-arbeit/themen/haeusliche-und-sexualisierte-gewalt
Gerechtigkeit für Frauen | Kreatur - Das feministische Magazin | ARTE
Femizid – Wenn Männer ihre Partnerinnen töten | doku | hessenreporter
https://beauftragter-missbrauch.de/hilfe/hilfetelefon#:~:text=berta%20%E2%80%93%20
Beratung%20und%20telefonische%20Anlaufstelle%3A%200800%2D30%2050%20750,an%20
Angeh%C3%B6rige%2C%20Helfende%20und%20Fachkr%C3%A4fte

https://ipcko.sk/chatovaporadna/
https://naruc.sk/
mailto:branadozivota@branadozivota.sk
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Čo je Gender Pay Gap?
Pojem Gender Pay Gap pomenúva rozdiel vo výške zárobku žien a mužov, pričom existujú dva
druhy výpočtu tohto rozdielu. Neupravený rozdiel v odmeňovaní žien a mužov je rozdiel medzi
priemerným hrubým hodinovým zárobkom žien (17,72 € za hodinu v roku 2019 v Nemecku) a
priemerným hrubým hodinovým zárobkom mužov (22,16 € za hodinu v roku 2019 v Nemecku). V
roku 2019 tak ženy v Nemecku zarábali v priemere o 20 % menej ako muži.⁴⁸ To zaraďuje
Nemecko medzi štáty s najväčším rozdielom v odmeňovaní žien a mužov v celej EÚ. Slovensko sa
však s rozdielom cca. 19 % umiestnilo len kúsok za Nemeckom. Posledných 10 rokov ostáva táto
hodnota v oboch krajinách pomerne nemenná. Rozdiel v zárobkoch je tiež dôsledkom toho, že
ženy pracujú na horšie platených pozíciách. Súvisí to však aj s neplatenou prácou v domácnosti,
ktorú zväčša vykonávajú ženy. Ide o starostlivosť o príbuzných alebo výchovu detí, v dôsledku
čoho si často nemôžu dovoliť pracovať viac ako na polovičný úväzok, len zriedka sa dostávajú na
vedúce pozície a pracujú v oblastiach  s nižším finančným ohodnotením.⁴⁹
Rozdiel v zárobku za rovnakú prácu možno určiť aj na základe upraveného rozdielu v
odmeňovaní. Ten sa vzťahuje na rozdiel príjmu v rovnakej pozícii, pričom sa do úvahy neberú
faktory ako voľba povolania, rozdiely v dosiahnutom vzdelaní a typ úväzku. V tomto prípade je
rozdiel 6 %. Ženy s rovnakou kvalifikáciou a prácou teda zarábajú o 6 % menej ako muži.
Vypočítať upravený rozdiel v odmeňovaní je ťažšie, preto sa stanovuje len každé štyri roky.
Posledný údaj je z roku 2018 a v porovnaní s rokom 2014 sa nezmenil.⁵⁰
Zdroje: 
https://www.youtube.com/watch?v=_Ta6BH3e97I&ab_channel=maiLab
Der Lauf des Lebens: Pay-Gap zwischen Mann und Frau - Die Anstalt ZDF
Zdroje obrázkov:
https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Arbeitsmarkt/Qualitaet-Arbeit/Dimension-1/gender-
pay-gap.html

Rozdiel v zárobku medzi mužmi a ženami 2018 (Hrubý hodinový zárobok) 
Príčiny rozdielov 
0,12 EUR Vzdelanie a prax             1,28 EUR Upravený rozdiel v zárobku                        
1,34 EUR Povolanie a odvetvie     0,43 EUR Objem práce
0,27 EUR Iné faktory                       0,92 EUR Kvalifikačné a manažérske požiadavky              
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Čo má sexizmus spoločné s rodovými normami?
A prečo sa toto týka aj mužov/chlapcov?
Keď feministky tvrdia, že ženy nemôžu byť voči mužom sexistické, netvrdia tým, že je dobré mať
predsudky voči mužom alebo že by sa mali akceptovať. Predsudky sú totiž vždy zlé a nemali by sa
akceptovať. Avšak kým muži môžu byť obeťami žien v rovine osobnej (napr. obeťou svojej
nadriadenej), sú tak zákony a štruktúry, ako aj rozšírené spoločenské obrazy v ich prospech. Za
mužmi stojí história, tradície, „vedecké“ alebo biologické dôkazy a čiastočne aj zákony, ktoré
ženy k dispozícii nemajú. Novým trendom je tak napríklad odmietnutie zamestnať ženy vo veku
25 až 35 rokov na základe predpokladu, že si buď budú chcieť založiť rodinu, alebo už rodinu
majú, a musia tak prebrať hlavnú starostlivosť o ňu. Toto je príklad „sexizmu“, ktorý vykresľuje
spoločenské súvislosti, nie jednotlivé prípady.⁵¹
Sexizmus sa však vo forme rodovo založených predsudkov môže týkať aj mužov, ak sa
neprispôsobujú dnešným spoločenským stereotypom. S týmito stereotypmi sa stretávame už v
materskej škole, keď sa chlapcom vysmievajú za nosenie ružového oblečenia, pričom dievčatám
sa ružová páčiť môže. Stereotypy v nás žijú naďalej aj v tínedžerskom veku a dospelosti.
Prejavujú sa v predstavách, že muži musia byť silní, nesmú dávať najavo svoje city a majú
zabezpečiť svoju rodinu (úloha živiteľa). Takéto očakávania sú však nezdravé, pretože chlapci a
muži vyhľadávajú pomoc zriedkavejšie, keď sa necítia dobre. Počet samovrážd je tak u mužov
trikrát vyšší ako u žien a svoje problémy sa tiež oveľa častejšie pokúšajú vyriešiť alkoholom.⁵²
Keď muži alebo chlapci nezodpovedajú týmto toxickým predstavám o maskulinite, sú často
vylučovaní pre svoju „mäkkosť“ alebo sú označovaní ako homosexuáli, čo je v tomto kontexte
myslené ako urážka. Tu vidno, že toto správanie označované ako‚toxická maskulinita‘ vedie zasa
k sexistickej diskriminácii žien a gejov.

Zdroje: 
https://feminismus101.de/was-ist-
sexismus/

https://www.coe.int/en/web/gend
erequality/combating-and-
preventing-sexism

https://gender-
glossar.de/s/item/13-sexismus

Chlapci versus dievčatá
Som nešťastný                              Som nešťastná
Chlapci predsa neplačú!            Môžeš o tom so mnou hovoriť
Vzchop sa!                                     Som tu pre teba
Slaboch!                                         Môžem ti nejako pomôcť? 



47

Existuje niečo ako „pozitívny“ sexizmus? 
Nie sú to len dobre myslené komplimenty? 

Ľudia vnímajú komplimenty rôzne a subjektívne. Znamená to, že čo jedna osoba myslí ako
kompliment, môže byť pre druhú osobu urážajúce a ponižujúce. Je však rozdiel, na čo sa
kompliment vzťahuje. Komplimenty týkajúce sa charakteru alebo schopností niekoho, ako
napríklad sympatické vyžarovanie alebo rozsiahle vedomosti o nejakej téme, sú väčšinou
neškodné. Keď sa však nejaký kompliment týka len zovňajšku, môže to danú osobu
objektivizovať. Okrem iného záleží aj na tom, v akej situácii niekto vyjadrí kompliment.
Samozrejme, ľudia si môžu navzájom povedať niečo pekné týkajúce sa vzhľadu. Ale v momente,
keď o ňom začneme hovoriť, hrá veľmi dôležitú úlohu kontext. Kompliment týkajúci sa výzoru
môže potešiť, keď idete na nákupy s kamarátkami alebo kamarátmi alebo keď sa pekne oblečiete
na spoločne strávený večer so svojou partnerkou či partnerom. Ak však po ženách na ulici niekto
píska alebo padajú narážky na ich vzhľad, nedá sa už hovoriť o komplimentoch. Tu už ide o
objektivizáciu a zníženie žien výlučne na úroveň (sexuálneho) objektu. Toto správanie sa nazýva
aj „cat-calling“ a pre mnoho žien je, žiaľ, súčasťou každodenného života.
Sexistické výroky a prekračovanie „hraníc“ sú opakovaným problémom aj na pracovisku. Aj tam
môžu byť totiž komplimenty týkajúce sa vzhľadu nevhodné, a to predovšetkým vtedy, ak ide o
mocenský rozdiel medzi nadriadenými a zamestnancami či zamestnankyňami. Keď nadriadený
robí podriadenej komplimenty týkajúce sa jej výzoru, nevhodne prekračuje hranice
profesionality, a to práve komentovaním vzhľadu inej osoby. Žena je tak postavená do pozície
atraktívnej osoby, pričom sa pozornosť sústreďuje na jej výzor, a nie na jej pracovné schopnosti.
Práve to je sexizmus. Okrem toho tu ide aj o rozdiel v uplatňovaní moci, ktorý spôsobuje neistotu
zamestnankyne, či si udrží miesto alebo bude navrhnutá na povýšenie. Oboje totiž závisí od
nadriadeného. (pozri zdroje hore)

Zdroje: 
https://de.in-mind.org/article/nur-ein-
kompliment-warum-auch-positive-
geschlechter-stereotype-sexistisch-sein-
koennen?page=2

https://feminismus101.de/was-ist-sexismus/

https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_upload
s/pdfs/Argumente/lux_argu_9_Sexismus.pdf

Berte to ako kompliment
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Existuje viac ako dve pohlavia?

Často vychádzame z toho, že existujú len dve pohlavia (angl. sex).     Tými sú muž a žena a sú
zapísané v DNA. Muži majú chromozómy XY, zatiaľ čo ženy chromozómy XX. Toto chápanie je
však príliš jednoduché na to, aby vysvetlilo, ako vznikajú pohlavia.
Biológovia medzičasom vychádzajú z toho, že biologické pohlavie je spektrum. Chromozómy,
hormóny, gonády a pohlavné orgány sa nemusia vždy zhodovať. Predpokladá sa, že 2 % všetkých
novorodencov sa rodí s tzv. atypical sex development. Ide o prípady, keď sa tieto štyri faktory
nezhodujú a sú iné, ako by sa predpokladalo pri biologickom chlapcovi a biologickom dievčati. To
znamená, že na približne 130 miliónov ľudí na celom svete sa nevzťahuje binárne delenie na
pohlavia. Len na úrovni chromozómov existuje viacero kombinácií XY. Niektorí ľudia majú
napríklad kombináciu XXX alebo XYY, čo väčšinou vedie k tomu, že sú vyšší ako je norma. Ľudia s
kombináciou XYY mávajú viac akné v dôsledku vyššej hladiny testosterónu v hormonálnom
systéme. Môže sa stať aj to, že niekto má len chromozóm X. To spôsobuje, že je nižšieho vzrastu
a nedosiahne pubertu. Minimálne 25 génov tak spolu zohráva úlohu pri určení pohlavnej identity.
To je dôvod, prečo biologické pohlavie nemožno tak jednoducho rozdeliť na dve kategórie. 

Zdroje: 
https://www.bpb.de/gesellschaft/gender/geschlechtliche-vielfalt-trans/267843/mehr-als-zwei-
geschlechter
https://www.spektrum.de/news/die-neudefinition-des-geschlechts/1335086
https://www.tagesspiegel.de/wissen/gender-in-der-biologie-es-gibt-mehr-als-zwei-
geschlechter/13386730-all.html

POHLAVIE:
Biologicky: XY alebo XX
mužské/ženské/intersexuálne
Chromozómy
Pohlavné orgány
Hormóny

ROD:
Sociálne konštruované a 
nacvičené roly
a vzorce správania 
Muž/žena/iné
Mužský/ženský
Rodovo nonkonformný
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Rody – sex – gender – sexualita? V debate o rodoch sa často objavujú pojmy sex a gender. Čo ale
znamenajú? Pojem sex sa vzťahuje na biologické pohlavie človeka, pojem gender súvisí s rolami
vytvorenými spoločnosťou a spoločenskými obrazmi. Pretože je pojem pohlavie v tomto rozlíšení
nejednoznačný, používajú sa aj v nemeckých diskusiách anglické pojmy (pozn. prekl. sex –
pohlavie, gender – rod). Anglický výraz „sex“ by sa tiež nemal zamieňať so sexualitou. Tá sa
vzťahuje na to, ku komu pociťuje človek príťažlivosť. 

Ktoré organizácie bojujú proti sexizmu?

Der Human Rights Channel je organizácia Európskej rady. Jadro jej aktivít sa vzťahuje
predovšetkým na ľudské práva a demokraciu. Zameriava sa však osobitne aj na tému násilia
voči ženám a sexizmus.
https://www.coe.int/de/web/human-rights-channel/stop-sexism

Die Allianz der Frauen der Slowakei je združenie, ktoré sa zasadzuje za boj proti sexizmu na
Slovensku. Okrem iného udeľuje anticenu za sexistickú reklamu alebo obzvlášť sexistické výroky
verejne známych osôb. Robí tak s cieľom upozorniť na tento problém. 
https://alianciazien.wordpress.com/

Die Organisation Aspekt publikuje feministickú literatúru a články a informuje tiež o témach ako
sexizmus a práva žien. 
http://www.aspekt.sk/

Iniciatíva Inakasť sa zasadzuje za rovnoprávnosť a bojuje najmä za práva komunity LGBTI.
https://inakost.sk/

http://www.aspekt.sk/
http://www.aspekt.sk/
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⁴⁶ https://www.dw.com/de/der-fall-weinstein-m%C3%A4chtige-m%C3%A4nner-und-der-sex/a-40897273
⁴⁷ https://www.frauenrechte.de/unsere-arbeit/themen/haeusliche-und-sexualisierte-gewalt
⁴⁸ https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/12/PD20_484_621.html
⁴⁹ https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/03/PD20_097_621.html
⁵⁰ https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/12/PD20_484_621.html
⁵¹ weitere Informationen: https://feminismus101.de/was-ist-sexismus/
⁵² https://gendermedwiki.uni-muenster.de/mediawiki/index.php/Geschlechterunterschiede_bei_Suizid_
und_Suizidalit%C3%A4t/Fachartikel

Ďalšie informácie

Sexizmus:
Rozpoznaj ho.

Pomenuj ho.
Ukonči ho. 

#StopSexism#MeToo 
 



Tolerancia – to je cool!


