
Wiedza o społeczeństwie 

 
TEMAT 26: Przejawy szowinizmu, rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii i homofonii. 
 
Zagadnienia:  
1. Pojecie dyskryminacji. 
2. Pojęcia podstawowe.  

a) szowinizm, 
b) rasizm, 
c) antysemityzm, 
d) ksenofobia, 
e) homofonia. 

--------------------------------------------------------------- 
 
1. Międzynarodowe dokumenty ochrony praw człowieka zakazują ograniczania praw osób między 

innymi ze względu na rasę, pochodzenie narodowe, sytuację majątkową i inne. 
 

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 16 grudnia 1966 r. (ONZ) w art. 2 stanowi: 
 
„Każde z Państw – Stron niniejszego Paktu zobowiązuje się przestrzegać i zapewnić wszystkim osobom, które 
znajdują się na jego terytorium i podlegają jego jurysdykcji, prawa uznawane w niniejszym Pakcie, bez względu 
na jakiekolwiek różnice, takie jak: rasa, kolor skóry, płeć, język, religia, poglądy polityczne lub inne, pochodzenie 
narodowe lub społeczne, sytuacja majątkowa, urodzenie lub jakiekolwiek inne okoliczności” 

 
Za dyskryminację uznaje się sytuację, w której człowiek ze względu na płeć, rasę, pochodzenie 
etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną,  jest traktowany mniej korzystnie niż jest, byłby traktowany inny człowiek w 
porównywalnej sytuacji. 
 

Konstytucja RP w art. 32 stanowi: 
 „że wszyscy są wobec prawa równi i wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne (ust. 
1). Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek 
przyczyny (ust. 2). Należy także uwzględnić, że ustrojodawca w sposób szczególny odniósł się do kwestii 
równouprawnienia płci, stanowiąc w art. 33 Konstytucji, że kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej 
mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym. 

 
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 13 grudnia 2007 r. w art. 21 stanowi: 

 
„Zakazana jest wszelka dyskryminacja ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub 
społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, 
przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną” 

 
2. Definicje: 

a) szowinizm – postawa, którą cechuje brak tolerancji i przyznawanie uprzywilejowanej pozycji 
własnej płci, rasie lub grupie. To skrajny nacjonalizm wyrażający się w bezkrytycznym stosunku do 
własnego narodu oraz w pogardzie i nienawiści do innych narodów; 

b) rasizm – to zespół poglądów przyjmujących wyższość jednych ras nad drugimi. Rasizm opiera się 
na przekonaniu, że różnice w wyglądzie ludzi niosą za sobą niezbywalne różnice osobowościowe             
i intelektualne.  Jest to teoria głosząca, że wartość człowieka zależy od jego rasy;  

c) antysemityzm – wynikająca z różnego rodzaju uprzedzeń postawa niechęci, wrogości wobec 
Żydów i osób pochodzenia żydowskiego; prześladowania i dyskryminacja Żydów jako grupy 
wyznaniowej, etnicznej lub rasowej oraz poglądy uzasadniające takie działania; 

d) ksenofobia – jest ogólnie rozumiana jako strach przed ludźmi, których uważamy za obcych, 
jednak według ekspertów jest to patologiczny lęk przed cudzoziemcami. To, w jaki sposób 
postrzegamy takie osoby, może wynikać z ich pochodzenia, rasy, narodowości, religii, 
używanego języka, zwyczajów, kultury, czy orientacji („strach przed obcym”); 



e) homofonia – negatywne postawy i uczucia wobec homoseksualizmu lub osób postrzeganych 
jako lesbijki lub geje. Jest definiowana jako pogarda, uprzedzenia, niechęć, wstręt, nienawiść 
lub antypatia, może być oparta na irracjonalnym lęku, często wiąże się z przekonaniami 
religijnymi oraz może skutkować dyskryminacją lub prześladowaniem. To uprzedzenie 
wobec osób o odmiennej orientacji seksualnej.  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Postawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uczucia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Homoseksualizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lesbijka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gej

