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ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ 

Ο ρατσισμός  είναι  ένα  φαινόμενο  που  υπάρχει  ακόμη και στις  μέρες μας και  

επιβάλλεται  να  αντιμετωπιστεί. 

Καταρχήν  ένας  τρόπος  αντιμετώπισής  του  είναι  η  απόκτηση  παιδείας από  τα  

άτομα  της  κοινωνίας  έτσι  ώστε  να μην  εκδηλώσουν  ρατσιστικές συμπεριφορές  

απέναντι  σε  άτομα  διαφορετικά.  Αποχτώντας  τα  άτομα παιδεία  μπορούν  

ευκολότερα  να  τιθασεύσουν  την  έμφυτη  τάση  τους  να επιβάλλονται στους άλλους 

οι οποίοι είναι διαφορετικοί καθώς επίσης να ξεπεράσουν τα βάρβαρα ένστικτά  τους 

απέναντί τους. Επίσης μέσω της παιδείας και της προσωπικής καλλιέργειας οι 

άνθρωποι μαθαίνουν να σέβονται, να αγαπούν, να συνεργάζονται και να 

συνυπάρχουν ειρηνικά μέσα στην κοινωνία. 

Ένας άλλος τρόπος αντιμετώπισης του ρατσισμού είναι οι κρατική μέριμνα προς τις 

ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες όπως π.χ. οι ανάπηροι, οι ηλικιωμένοι κ.λ.π.. 

Συγκεκριμένα το κράτος πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε αυτοί οι 

άνθρωποι να μην αισθάνονται κατώτεροι, να μην ντρέπονται επειδή οι υπόλοιποι τους 

λυπούνται και γενικά να μπορούν να ζήσουν πιο εύκολα και αρμονικά μέσα στην 

κοινωνία. Για παράδειγμα καλό είναι το κράτος να τοποθετήσει σ’ όλους τους 

δημόσιους χώρους ανελκυστήρες, ειδικές τουαλέτες για αναπήρους διαβάσεις στα 

πεζοδρόμια για αναπηρικά καροτσάκια κ.λ.π.. 

Επιπλέον οι άνθρωποι πρέπει μέσω της εκπαίδευσης και της γνώσης να αποβάλλουν 

τους φόβους τους για τους ανθρώπους π.χ. άλλης φυλή. Γνωρίζοντας περισσότερα 

για την ιστορία τους, τη χώρα τους, τον πολιτισμό τους και γενικότερα την κουλτούρα 

τους θα μπορέσουν να τους προσεγγίσουν καλύτερα και να τους με άλλο μάτι 

μειώνοντας ή και σταδιακά αποβάλλοντας τη διάθεση οποιασδήποτε ρατσιστικής 

συμπεριφοράς απέναντί τους. 

Παράλληλα με όλα αυτά και κάθε κράτος ξεχωριστά πρέπει να ψηφίζει νόμους με τους 

οποίους να μειώνει της εκδήλωση ρατσιστικών συμπεριφορών από τους πολίτες. 

Άλλος  ένας  θεσμός  που  μπορεί  να  λειτουργήσει  θετικά  στην  αντιμετώπιση  του 

ρατσισμού είναι η οικογένεια. Πράγματι η οικογένεια, μιας και αποτελεί πρωτογενή 

φορέα κοινωνικοποίησης του ατόμου, πρέπει να μην προωθεί  ρατσιστικές  

πεποιθήσεις. Δηλαδή, να καλλιεργεί την προσωπικότητα  του  παιδιού με τέτοιο 

τρόπο, ώστε να μην διαμορφώνουν  ρατσιστικές αντιλήψεις και  συμπεριφορές . 

Επίσης, οι γονείς θα πρέπει να λειτουργούν ως θετικά πρότυπα, να δείχνουν αγάπη 

προς τη διαφορετικότητα και να μην κάνουν διακρίσεις. 

Η εκπαίδευση με την σειρά της θα πρέπει να συμβάλει στη καλλιέργεια της κριτικής 

σκέψης των νέων και να παρουσιάζει τα θετικά της διαφορετικότητας, καλλιεργώντας 

παράλληλα το σεβασμό προς αυτό, ώστε να εξαλείψει τη ρατσιστική συμπεριφορά 

των νέων. Ίσως θα ήταν καλό να επαναπροσδιοριστεί το περιεχόμενο της 

εκπαίδευσης και να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στον ανθρωπιστικό της 

προσανατολισμό, αφού στις μέρες μας και με το υφιστάμενο σύστημα, που είναι κατά 

βάση εξετασιοκεντρικό, ο χαρακτήρας της είναι κατά βάση τεχνοκρατικός. 

Επιπλέον μέσα στο σχολείο το ιδανικό θα ήταν να μη γίνονται διακρίσεις εις βάρος 

παιδιών. Πολλές  φορές  οι καθηγητές, συνειδητά  ή μη, κατηγοριοποιούν  τους  

μαθητές και με τις «ταμπέλες» που τους αποδίδουν προκαλούν ρατσιστικές 

συμπεριφορές και αντιδράσεις από τους συμμαθητές τους. Θα ήταν καλό να τηρούν 

μια στάση ίση  και δίκαιη προς όλους, να μην γίνονται αρνητικά πρότυπα προς 

αποφυγή, αλλά πρότυπα προς μίμηση, δείχνοντας ότι ο κάθε άνθρωπος έχει την αξία 



του, την αξιοπρέπειά του και κανείς, όση εξουσία και δύναμη κι αν έχει, δεν μπορεί να 

του την αφαιρεί. 

Ακόμη, τα ΜΜΕ παίζουν και αυτά το ρόλο στην κοινωνικοποίηση του ατόμου. Οπότε, 

τα πρότυπα που προβάλλονται μέσα από αυτά θα ήταν σωστό να μην προβάλλουν 

ρατσιστικές αντιλήψεις, ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, φυλής και θρησκείας. 

Επίσης είναι αναγκαίο να είναι προσεκτικοί στην έκφραση, δηλαδή στο πώς 

παρουσιάζουν τις ειδήσεις, ώστε να μην δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις. Τέλος 

θα πρέπει το ΕΣΡ  να επεμβαίνει δραστικά σε περιπτώσεις που θίγεται μια κοινωνική 

ομάδα και να επιβάλει πρόστιμα  στα κανάλια - ραδιοφωνικούς σταθμούς. 

Οι διεθνείς οργανισμοί, τέλος, όπως ο ΟΗΕ, θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν 

περισσότερο. Πράγματι, μετά τον B΄ παγκόσμιο πόλεμο οι περισσότερες χώρες 

δημιούργησαν τον οργανισμό αυτό με σκοπό την ισότητα και την ευημερία σε όλο τον 

κόσμο. Γι’ αυτόν τον λόγο είναι αναγκαίο να περάσει το μήνυμα ισότητας και να 

εξαλείψει τις ρατσιστικές συμπεριφορές με νόμους, με δραστικότερες παρεμβάσεις 

όπου και όποτε χρειάζεται. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι ο οργανισμός αυτός έχει το 

δικαίωμα να επέμβει όποτε κρίνει ότι είναι απαραίτητο σε όλες τις χώρες μέλη, όταν 

βλέπει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα καταπατώνται  και  να  οδηγεί  στο  διεθνές  

δικαστήριο  της  Χάγης  όποιον  θεωρεί  ένοχο για  τέτοιου  είδους  εγκλήματα. 

Αν όλα αυτά τηρηθούν από τις κοινωνίες είναι βέβαιο ότι θα μειωθεί το ρατσιστικό 

πρόβλημα σε μεγάλο βαθμό και οι κοινωνίες θα μετατραπούν σε αρμονικές και θα 

προοδεύσουν. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ 
 

1. Ένα από τα σημαντικότερα αίτια, που καλλιεργεί και θρέφει το φαινόμενο του 
ρατσισμού, είναι το χαμηλό πνευματικό και μορφωτικό επίπεδο πολλών ανθρώπων. Η 
πνευματική ρηχότητα εμποδίζει τον άνθρωπο να προσεγγίσει ηθικά και 
συναισθηματικά τους συνανθρώπους του μέσα από τις αρχές του ανθρωπισμού και 
ενισχύει την ανισότητα και την κυριαρχία του ισχυρού. 
 

2. Οι προκαταλήψεις απέναντι σε ομάδες ανθρώπων ενισχύουν την ιδεολογία του 
ρατσισμού. Οι προκαταλήψεις αυτές εξαρτώνται από το πνευματικό επίπεδο των 
ατόμων. 
 
3. Πολλές μορφές κοινωνικού ρατσισμού οφείλονται σε οικονομικά συμφέροντα. Γι’ 
αυτό το λόγο καλλιεργείται ένα κλίμα εχθρικό εναντίον ατόμων ή ομάδων, με σκοπό να 
επιτευχθεί ο παραγκωνισμός τους από την κοινωνική και οικονομική ζωή. 
 
4. Στη σημερινή εποχή οι ανταγωνιστικές τάσεις χαρακτηρίζουν τις σχέσεις μεταξύ των 
ανθρώπων και πολύ συχνά οδηγούν στη ζήλια, στο μίσος, γεγονός που βοηθά στην 
υιοθέτηση ρατσιστικών αντιλήψεων. 
 
5. Η δημιουργία συμπλεγμάτων κατωτερότητας ή ανωτερότητας αποτελεί μια άλλη 
σημαντική αιτία ρατσισμού. Ορισμένοι άνθρωποι, προσπαθώντας να καλύψουν δικές 
τους ατέλειες και ελαττώματα, που οφείλονται στην ασταθή προσωπικότητά τους, 
υποβιβάζουν τους άλλους για να υπερυψωθούν οι ίδιοι. 
 
6. Η έλλειψη σεβασμού μεταξύ των ανθρώπων και γενικά καλλιέργειας των 
ανθρωπιστικών αξιών, ενισχύει τον κοινωνικό ρατσισμό. 
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